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LEI

N~

8.973, DE 4 DE JANEIRO DE 1995
Instituí o Dia do Petroquímico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1~ Fica instituído o Dia do Petroquímico, a ser anualmente comemorado, em todo o território nacional, a 28 de dezembro.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

LEI

N~

8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995
Regulamenta os incisos 11 e V do § 1~
do art. 226 da CODstituiçAo Federal, estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio amo
biente de organismos geneticamente modifi·
cados, autoriza o Poder Executivo a criar,
no émbito da Presidência da República, a
ComisslIo Técnica NacionaI de Biossegurança, e dá outras providências.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan. 1995.
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o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética na construção. cultivo. manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação e descarte de organismo geneticamente modificado (OGM), visando a proteger a vida e a saúde do
homem, dos animais e das plantas, bem como o meio ambiente.
Art. 2~ As atividades e projetos, inclusive os de ensino,
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e de produção
industrial que envolvam OG M no território brasileiro, ficam
restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado,
que serão tidas como responsáveis pela obediência aos preceitos
desta lei e 'de sua regulamentação, bem como pelos eventuais
efeitos ou conseqüências advindas de seu descumprimento.
§ I? Para os fins desta lei consideram-se atividades e projetos no âmbito de entidades como sendo aqueles conduzidos em
instalações próprias ou os desenvolvidos alhures sob a sua responsabilidade técnica ou científica.
§ 2? As atividades e projetos de que trata este artigo são
vedados a pessoas físicas enquanto agentes autônomos independentes, mesmo que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas.
§ 3? As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras
de atividades ou de projetos referidos neste artigo, deverão
certificar-se da idoneidade técnico-científica e da plena adesão
dos entes financiados, patrocinados, conveniados ou contratados às norrnas e mecanismos de salvaguarda previstos nesta lei,
para o que- deverão exigir a apresentação do Certificado de Qualidade em Biossegurança de que trata o art. 6? inciso XIX, sob
pena de se tornarem co-responsáveis pelos eventuais efeitos advindos de seu descumprimento.
Art. 3? Para os efeitos desta lei, define-se:
I - organismo - toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou de transferir material genético, incluindo vírus,
prions e outras classes que venham a ser conhecidas;
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan. 1995.
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II -

Ácido Desoxirribonucléico (ADN), Ácido Ribonucléi- material genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência;
III - Moléculas de ADN / ARN recombinante - aquelas
manipuladas fora das células vivas, mediante a modificação de
segmentos de ADN / ARN natural ou sintético que possam
multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda, as moléculas de
ADN / ARN resultantes dessa multiplicação. Consideram-se,
ainda, os segmentos de ADN / ARN sintéticos equivalentes aos
de ADN / ARN natural;
IV - Organismo Geneticamente Modificado (OG M) - organismo cujo material genético (ADN / ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética;
V - Engenharia genética - atividade de manipulação de
molécnlas ADN / A~N recombinante.
Parágrafo único. Não são considerados como OGM aqneles resultantes de técnicas que impliquem a introdução direta,
num organismo, de material hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou
OG M, tais como; fecundação in viiro, conjugação, transdução,
transformação, indução pol iplóide e qualquer outro processo natural.
Art. 4~ Esta lei não se aplica quando a modificação genética for obtida através das seguintes técnicas, desde que não
impliquem a utilização de OG M como receptor ou doador;
I - mutagênese;
II - formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal;
III - fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células
vegetais, que possa ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo;
IV - autoclonagem de organismos não-patogênicos que se
processe de maneira natural.
Art. 5~ (Vetado.)
Art. 6~ (Vetado.]
Art. 7~ Caberá, dentre outras atribuições, aos órgãos de
fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da AgricultuCO (A~N)
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ra, do Abastecimento e da Reforma Agrária e do Ministério do
Meio Ambiente e da Amazônia Legal, dentro do campo de suas
competências, observado o parecer técnico conclusivo da
CTNBio e os mecanismos estabelecidos na regulamentação desta lei:
I - (Vetado.)
II - a fiscalização e a monitorizaçâc de todas as atividades e projetos relacionados a OGM do Grupo II;
III - a emissão do registro de produtos contendo OGM
ou derivados de OG M a serem comercializados para uso humano, animal ou em plantas, ou para a liberação DO meio ambiente;
IV - a expedição de autorização para o funcionamento
de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas a OG M;
V - a emissão de autorização para a entrada no Pais de
qualquer produto contendo OGM ou derivado de OGM;
VI - manter cadastro de todas as instituições e profissionais que realizem atividades e projetos relacionados a OG M
no território nacional;
VII - encaminhar à CTNBio, para emissão de parecer
técnico, todos os processos relativos a projetos e atividades que
envolvam OGM;
VIII - encaminhar para publicação no Diário Oficial da
União resultado dos processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a conclusão do parecer técnico;
IX - aplicar as penalidades de que trata esta lei nos
arts. 11 e 12.
Art. 8? É vedado, nas atividades relacionadas a OGM:
I - qualquer manipulação genética de organismos vivos
ou o manejo in vitro de ADN / ARN natural ou recombinante,
realizados em desacordo com as normas previstas nesta lei;
II
a manipulação genética de células germinais humanas;
IH - a intervenção em material genético humano in vivo,
exceto para o tratamento de defeitos genéticos, respeitando-se
princípios éticos, tais como o princípio de autonomia e o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97. jan. 1995.
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princípio de beneficência, e com a aprovação prévia da
CTNBio;
IV - a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos destinados a servir como material biológico dísponivel;
V - a intervenção in vivo em material genético de animais, excetuados 08 casos em que tais intervenções se constituam em avanços significativos na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico, respeitando-se princípios éticos, tais
como o princípio da responsabilidade e o princípio da prudência, e com aprovação prévia da CTNBio;
VI - a liberação ou o descarte no meio ambiente de OG M
em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e constantes na regulamentação desta lei.
§ I? OS produtos contendo OG M, destinados à comercialização ou industrialização, provenientes de outros países, só poderão ser introduzidos no Brasil após o parecer prévio conclusivo da CTNBio e a autorização do órgão de fiscalização competente, levando-se em consideração pareceres técnicos de outros
países, quando disponíveis.
§ 2? Os produtos contendo OGM, pertencentes ao Grupo
II conforme definido no Anexo I desta lei, só poderão ser introduzidos no Brasil após o parecer prévio conclusivo da CTNBio
e a autorização do órgão de fiscalização competente.
§ 3? (Vetado.)
Art. 9? Toda entidade que utilizar técnicas e métodos de
engenharia genética deverá criar uma Comissão Interna de
Biossegurança (CIBio), além de indicar um técnico principal
responsável por cada projeto específico.
Art. 10. Compete à Comissão Interna de Biossegurança
(CIBio) no âmbito de sua instituição:
I - manter informados os trabalhadores, qualquer pessoa e a coletividade, quando suscetiveis de serem afetados pela
atividade, sobre todas as questões relacionadas com a saúde e a
segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes;
II - estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das instalações sob sua responsabiCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 187(1):5·97, jan. 1995.
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lidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança, definidos pela CTNBio na regulamentação desta lei;
UI - encaminhar à CTNBio os documentos cuja relação
será estabelecida na regulamentação desta lei, visando a sua
análise e a autorização do órgão competente quando for o caso;
IV - manter registro do acompanhamento individual de
cada atividade ou projeto em desenvolvimento envolvendo
OGM;
V - notificar à CTNBio, às autoridades de Saúde Pública
e às entidades de trabalhadores, o resultado de avaliações de
risco a que estão submetidas as pessoas expostas, bem como
qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente biológico;
VI - investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionadas a OG M, notificando suas conclusões e providências à CTNBio.
Art. 11. Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda
ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos nela
estabelecidos, com exceção dos §§ I? e 2? e dos incisos de U a
VI do art. 8? ou na desobediência às determinações de caráter
normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas competentes.
Art. 12. Fica a CTNBio autorizada a definir valores de
multas a partir de 16.110,80 Ufir, a serem aplicadas pelos órgãos
de fiscalização referidos no art. 7?, proporcionalmente ao dano
direto ou indireto, nas seguintes infrações:
I - não obedecer às normas e aos padrões de biossegurança vigentes;
11 - implementar projeto sem providenciar o prévio cadastramento da entidade dedicada à pesquisa e manipulação de
OGM, e de seu responsável técnico, bem como da CTNBio;
lU - liberar no meio ambiente qualquer OG M sem
aguardar sua prévia aprovação, mediante publicação no Diário
Oficial da União;
IV ~ operar os laboratórios que manipulam OG M sem
observar as normas de biossegurança estabelecidas na regulamentação desta lei;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan . 1995.
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v - não investigar, ou fazê-lo de forma incompleta, os
acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de
engenharia genética, ou não enviar relatório respectivo à autoridade competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da
data de transcorrido o evento;
VI - implementar projeto sem manter registro de seu
acompanhamento individual;
VII - deixar de notificar. ou fazê-lo de forma não imediata. à CTNBio e às autoridades da Saúde Pública. sobre acidente
que possa provocar a disseminação de OG M;
VIII - não adotar os meios necessários à plena informação
da CTNBio. das autoridades da Saúde Pública. da coletividade,
e dos demais empregados da instituição ou empresa, sobre os
riscos a que estão submetidos. bem como os procedimentos a
serem tomados, no caso de acidentes;
IX - qualquer manipulação genética de organismo vivo
ou manejo in vitro de ADN / ARN natural ou recombinante, realizados em desacordo com as normas previstas nesta lei e na
sua regulamentação.
§ I? No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
§ 2? No caso de infração continuada, caracterizada pela
permanência da ação ou omissão inicialmente punida, será a
respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuizo da autoridade competente, podendo paralisar a
atividade imediatamente e! ou interditar o laboratório ou a instituição ou empresa responsável.
Art. 13. Constituem crimes:
I
a manipulação genética de células germinais humanas;
11
a intervenção em material genético humano in vivo,
exceto para o tratamento de defeitos genéticos, respeitando-se
princípios éticos tais como o princípio de autonomia e o
princípio de beneficência, e com a aprovação prévia da
CTNBio;
Pena - detenção de três meses a um ano.
§ I? Se resultar em:
a) incapacidade para as ocupações habituais por mais de
trinta dias;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, ian. 1995.
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perigo de vida;
cl debilidade permanente de membro, sentido ou função;
di aceleração de parto;
Pena - reclusão de um a cinco anos.
§ 2? Se resultar em;
b)

a) incapacidade permanente para o trabalho;
bl enfermidade incurável;
cl perda ou inutilização de membro, sentido ou-função;
di deformidade permanente;
e) aborto;
Pena - reclusão de dois a oito anos.
§ 3? Se resultar em morte;
Pena - reclusão de seis a vinte anos.
IlI - a produção, armazenamento ou manipulação de embriões h umanos destinados a servirem como material biológico
disponivel;
Pena - reclusão de seis a vinte anos.
IV - a intervenção in vivo em material genético de animais, excetuados os casos em que tais intervenções se constítuam em avanços significativos na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico, respeitando-se princípios éticos, tais
como o principio da responsabilidade e o principio da prudência, e com aprovação prévia da CTNBio;
Pena - detenção de três meses a um ano;
V - a liberação ou o descarte no meio ambiente de OG M
em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e constantes na regulamentação desta lei.
Pena - reclusão de um a três anos;
§ 1? Se resultar em:
a) lesões corporais leves;
b) perigo de vida;
c) debilidade permanente de membro, sentido ou função;
d) aceleração de parto;
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan. 1995.
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dano à propriedade alheia;
f) dano ao meio ambiente;
Pena - reclusão de dois a cinco anos.
§ 2? Se resultar em:
a) incapacidade permanente para o trabalho;
b) enfermidade incurável;
c) perda ou inutilização de membro, sentido ou função;
d) deformidade permanente;
e) aborto;
f) inutílizaçâo da propriedade alheia;
g) dano grave ao meio ambiente;
Pena - reclusão de dois a oito anos;
§ 3? Se resultar em morte;
Pena - reclusão de seis a vinte anos.
§ 4? Se a liberação, o descarte no meio ambiente ou a introdução no meio de OG M for culposo:
Pena - reclusão de um a dois anos.
§ 5~ Se a liberação, o descarte no meio ambiente ou a introdução no País de OG M for culposa, a pena será aumentada
de um terço se o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão.
§ 6? O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao homem, aos animais, às plantas e ao
meio ambiente, em face do descumprimento desta lei.
Art. 14. Sem obstar a aplicação das penas previstas nesta
lei, é o autor obrigado, independente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade.
e)

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 15. Esta lei regulamentada no prazo de 90 (noventa)
dias a cor.tar da data desta publicação.
Art. 16. As entidades que estiverem desenvolvendo atividades reguladas por esta lei na data de sua publicação, deverão
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan . 1995.
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adequar-se às suas disposições no prazo de cento e vinte dias,
contados da publicação do decreto que a regulamentar, bem como apresentar relatório circunstanciado dos produtos existentes, pesquisas ou projetos em andamento envolvendo OGM.
Parágrafo único. Verificada a existência de riscos graves
para a saúde do homem ou dos animais, para as plantas ou para
o meio ambiente, a CTNBio determinará a paralisação imediata
da atividade.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson Jobim
José Eduardo De Andrade Vieira
Paulo Renato Souza
Adib Jatene
José Israel Vargas
Gustavo Krause
ANEXO I
Para efeitos desta lei, os organismos geneticamente mod ificados classificam -se da seguinte maneira:
Grupo I: compreende 08 organismos que preenchem 08 seguintes critérios:
A. Organismo receptor ou parental
não-patogênico;
- isento de agentes adventícios;
- com amplo histórico documentado de utilização segura,
ou a incorporação de barreiras biológicas que, sem interferir no
crescimento ótimo em reator ou fermentador, permita uma sobrevivência e multiplicação limitadas, sem efeitos negativos para o meio ambiente.
B. Vetor/inserto
- deve ser adequadamente caracterizado e desprovido de
seqüências nocivas conhecidas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan . 1995.
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_ deve ser de tamanho limitado, no que for possível, às seqüências genéticas necessárias para realizar a função projetada;
- não deve incrementar a estabilidade do organismo medificado no meio ambiente;
- deve ser escassamente mobilizável;
- não deve transmitir nenhum marcador de resistência a
organismos que, de acordo com os conhecimentos disponíveis,
não o adquira de forma natural.
C. Organismos geneticamente modificados:
- não-patogênicos:
- que ofereçam a mesma segurança que o organismo receptor ou parental no reator ou fermentador, mas com sobrevivência e/ou multiplicação limitadas, sem efeitos negativos para o
meio ambiente.
D. Outros organismos geneticamente modificados que poderiam incluir-se no Grupo I, desde que reúnam as condições estipuladas no item C anterior:
- microorganismos construídos inteiramente a partir de
um único receptor procariótico (incluindo plasmídeos e vírus endógenos) ou de um único receptor eucariótico (incluindo seu c10roplastos, mitocôndrias e plasmídeos, mas excluindo os vírus) e
organismos compostos inteiramente por seqüências genéticas de
diferentes espécies que troquem tais seqüências mediante processos fisiológicos conhecidos.
Grupo lI: todos aqueles não incluídos no Grupo L

LEI

N~

8.975, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a transformação de cargos da carreira do Ministério Público Militar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1 ~ Ficam criados oito cargos de Subprocurador-Geral
da Justiça Militar e vinte cargos de Procurador da Justiça MiliCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):5-97, jan . 1995.
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tar, por transformação de igual número de cargos de Procurador
da Justiça Militar e de Promotor da Justiça Militar, respectivamente.
Art. 2? (Vetado).
Art. 3? A Carreira do Ministério Público Militar, estruturada no art. 119 da Lei Orgãnica do Ministério Público da
União, passa a ter a seguinte composição: Subprocurador-Geral
da Justiça Militar - treze cargos: Procurador da Justiça Militar - vinte e um cargos; Promotor da Justiça Militar - quarenta e dois cargos.
Art. 4? O provimento dos cargos de SubprocuradoriaGeral da Justiça Militar e de Procurador da Justiça Militar,
criados por esta lei, será considerado simultâneo, independentemente da data dos atos de promoção, nos termos do art. 289 da
Lei Complementar n? 75, de 20 de maio de 1993.
Art. 5? Se da recusa de promoção resultar excesso de lotação em oficio na Procuradoria Militar, será colocado em disponibilidade o Promotor' de menor antigüidade nesse ofício, caso não aceite remoção para oficiar perante outra Auditoria Militar.

Parágrafo único. A disponibilidade prevista neste artigo
cessará, obrigatoriamente, quando não mais ocorrer excesso de
lotação no ofício.
Art. 6? Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão, serão lotados em ofícios na
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Art. 7? Os Procuradores da Justiça Militar e os Promotores da Justiça Militar serão lotados em ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar.
Art. 8? Em cada Auditoria Militar haverá um ofício da
Procuradoria da Justiça Militar, integrado por um Procurador
da Justiça Militar e dois Promotores da Justiça Militar.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 6 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
lO?? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan . 1995.
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LEI N? 8.976, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Denomina «Luís Fausto de Medeiros» o
Porto-Ilha de Areia Branca, situado no município do mesmo nome, Estado do Rio
Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Fica denominado Porto-Ilha «Luís Fausto de Medeiros" o atual Porto-Ilha de Areia Branca, situado no municípío do mesmo nome, no Estado do Río Grande do Norte.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
!O?? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein

LEI N? 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e
dá outras providências.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Definições
Art. I? O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos
da legislação de telecomunicações em vigor, aos desta lei e aos
regulamentos baixados pelo Poder Executivo.
Art. 2? O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações que consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a assinantes, mediante transporte por meios físicos.
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Parágrafo único. Incluem-se neste serviço a interação necessária à escolha de programação e outras aplicações pertinentes ao serviço, cujas condições serão definidas por regulamento
do Poder Executivo.
Art. 3? O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a
cultura universal e nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade politica e o desenvolvimento social e econômico do País.
Art. 4? O Serviço de TV a Cabo será norteado por uma
politica que desenvolva o potencial de integração ao Sistema
N acionai de Telecomunicações, valorizando a participação do
Poder Executivo, do setor privado e da sociedade, em regime de
cooperação e complementariedade, e nos termos desta lei.
§ l? A formulação da política prevista no caput deste artigo e o desenvolvimento do Serviço de TV a Cabo serão orientados pelas noções de Rede Única, Rede Pública, participação da
sociedade, operação privada e coexistência entre as redes privadas e das concessionárias de telecomunicações.
§ 2? As normas e regulamentações, cuja elaboração é atribuída por esta lei ao Poder Executivo, só serão baixadas após
serem ouvidos 08 respectivos pareceres do Conselho de Comunicação Social, que deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias,
após o recebimento da consulta, sob pena de decurso de prazo.
Art. 5? Para os efeítos desta lei são adotadas as seguintes
definições:
I - Concessão - é o ato de outorga através do qual o
Poder Executivo confere a uma pessoa jurídica de direito privado o direito de executar e explorar o Serviço de TV a Cabo;
11 - Assinante - é a pessoa física ou jurídica que recebe o Serviço de TV a Cabo mediante contrato;
UI - Concessionária de Telecomunicações - é a empresa que detém concessão para prestação dos serviços de telecomunicações numa determinada região;
IV - Área de Prestação do Serviço de TV a Cabo - é a
área geográfica constante da outorga de concessão, onde o Serviço de TV a Cabo pode ser executado e explorado,
considerando-se sua viabilidade econõmica e a compatibilidade
com o interesse público, de acordo com critérios definidos em
regulamento baixado pelo Poder Executivo;
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v - Operadora de TV a Cabo - é a pessoa jurídica de
direito privado que atua mediante concessão, por meio de um
conjunto de equipamentos e instalações que possibilitam a recepção, processamento e geração de programação e de sinais
próprios ou de terceiros, e sua distribuição através de redes, de
sua propriedade ou não, a assinantes localizados dentro de uma
área determinada;
VI - Programadora - é a pessoa jurídica produtora
e/ou fornecedora de programas ou programações audiovisuais;
VII - Canal - é o conjunto de meios necessários para o estabelecimento de um enlace físico, ótico ou radioelétrico. para
a transmissão de sinais de TV entre dois pontos;
VIII - Canais Básicos de Utilização Gratuita - é o conjunto integrado pelos canais destinados à transmissão dos sinais das emissoras geradoras locais de TV em circuito aberto,
não codificados, e pelos canais disponíveis para o serviço conforme o disposto nas alíneas a a g do inciso I do art. 23 desta
lei;
IX ~ Canais Destinados à Prestação Eventual de Serviço - é o conjunto de canais destinado à transmissão e distr'ibuição eventual, mediante remuneração, de programas tais como
manifestações, palestras, congressos e eventos, requisitada por
qualquer pessoa jurídica;
X - Canais Destinados à Prestação Permanente de Serviço ~ é o conjunto de canais destinado à. transmissão e distribuição de programas e sinais a assinantes, mediante contrato,
de forma permanente, em tempo integral ou parcial;
XI - Canais de Livre Programação da Operadora - é o
conjunto de canais destinado à transmissão e distribuição de
programas e sinais a assinantes, mediante contrato, em tempo
integral ou parcial, nos quais a operadora de TV a Cabo tem
plena liberdade de programação;
XII - Cabeçal - é o conjunto de meios de geração, recepção, tratamento, transmissão de programas e programações e sinais de TV necessários às atividades da operadora do Serviço
de TV a Cabo;
XIII - Rede de Transporte de Telecomunicações - é o
meio físico destinado ao transporte de sinais de TV e outros siCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1);5·97. jan. 1995.

20

nais de telecomunicações, utilizado para interligar o cabeça l de
uma operadora de serviço de TV a Cabo a uma ou várias Redes
locais de Distribuição de sinais de TV e ao Sistema N acionai de
Telecomunicações;
XIV - Rede Local de Distribuição de Sinais de TV - é o
meio físico destinado à distribuição de sinais de TV e, eventualmente, de outros serviços de telecomunicações, que interligam
os assinantes deste serviço à Rede de Transporte de Telecomunicações ou diretamente a um ca beçal, quando este estiver no
ãmbitc geográfico desta rede;
XV - Rede Única - é a característica que se atribui às
redes capacitadas para o transporte e a distribuição de sinais de
TV. visando a máxima conectividade e racionalização das instalações dos meios físicos, de modo a obter a maior abrangência
possível na prestação integrada dos diversos serviços de telecomunicações;
XVI - Rede Pública - é a característica que se atribui ás
redes capacitadas para o transporte e a distribuição de sinais de
TV, utilizado pela operadora do serviço de TV a Cabo, de sua
propriedade ou da concessionária de telecomunicações possibilitando o acesso de qualquer interessado, nos termos desta lei,
mediante prévia contratação.
CAPÍTULO II
Da Competência
Art. 6? Compete ao Poder Executivo a outorga, por concessão, do serviço de TV a Cabo, pelo prazo de um ano, podendo ser renovado por períodos sucessivos e iguais.
Art. 7? A concessão para o serviço de TV a Cabo será dada exclusivamente a pessoa jurídica de direito privado que tenha como atividade principal a prestação deste serviço e que tenha:
I - sede no Brasil;
II - pelo menos cinqüenta e um por cento do capital social, direito a voto, pertencente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou a sociedade sediada no País, cujo
controle pertença a brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos.
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Art. 8? Não podem habilitar-se à outorga do serviço de TV
a Cabo pessoas jurídicas que se enquadrem em quaisquer das
seguintes situações:
I - aquelas que, já sendo titulares de concessão do serviço de TV a Cabo, não tenham iniciado a operação do serviço no
prazo estabelecido nesta lei ou que encontrem inadimplentes
com a fiscalização do Poder Executivo, ou tenham tido cassadas suas concessões há menos de cinco anos;

II - aquelas das quais faça parte algum sócio ou cotista
que tenha pertencido aos quadros societários de empresas enquadradas nas condições previstas no inciso I deste artigo.
Art. 9? Para exercer a função de direção de empresa
operadora de TV a Cabo, a pessoa física não poderá gozar de
imunidade parlamentar ou de foro especial.
Art. 10. Compete ao Poder Executivo, além do disposto
em outras partes desta lei, determinar ou normalizar, de acordo
com a conveniência ou interesse públ ico:
I - os parãmetros técnicos de qualidade e desempenho
da execução e exploração do serviço;

n - os requisitos para a integração, efetiva ou potencial,
ao Sistema Nacional de Telecomunicações, do serviço de TV a
Cabo e das redes capacitadas para o transporte. de sinais de TV;
IH

a fiscalização do serviço, em todo o território nacio-

nal;
IV
a resolução, em primeira instância, das dúvidas e
conflitos que surgirem em decorrência da interpretação desta lei
e de sua regulamentação;
V - os critérios legais que coíbam os abusos de poder
econômico no serviço de TV a Cabo;
VI - o desenvolvimento do serviço de TV a Cabo em regime de livre concorrência;
VII - o estabelecimento de diretrizes para a prestação do
serviço de TV a Cabo que estimulem e incentivem o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e da produção de
filmes, desenhos animados, vídeo e multimídia no País.
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CAPiTULO III
Da Outorga
Art. 11. O início do processo de outorga de concessão para
o serviço de TV a Cabo dar-se-á por iniciativa do Poder Executivo ou a requerimento do interessado.
Art. 12. Reconhecida a conveniência e a oportunidade de
implantação do serviço de TV a Cabo pretendido, será publicado edital convidando os interessados a apresentar suas propostas, na forma determinada em regulamento.
Art. 13. O processo de decisão sobre outorgas para o serviço de TV a Cabo será definido em norma do Poder Executivo,
que incluirá:
I - definição de documentos e prazos que permitam a
avaliação técnica das propostas apresentadas pelos interessados;
11 - critérios que permitam a seleção entre várias propostas apresentadas;
III - critérios para avaliar a adequação da amplitude da
área de prestação do serviço, considerando a viabilidade econômica do empreendimento e a compatibilidade com o interesse
público;
IV - um roteiro técnico para implementação de audiência
dos interessados de forma a permitir comparação eqüitativa e
isenta das propostas.
Art. 14. As concessões para exploração do serviço de TV
a Cabo não terão caráter de exclusividade em nenhuma área de
prestação do serviço.
Art. 15. As concessionárias de telecomunicações somente
serão autorizadas a operar serviço de TV a Cabo na hipótese de
desinteresse manifesto de empresas privadas, caracterizado pela ausência de resposta a edital relativo a uma determinada
área de prestação de serviço.

CAPiTULO IV
Da Instalação do Serviço
Art. 16. A Rede de Transporte de Telecomunicações é de
propriedade da concessionária de telecomunicações e será utiliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187nl:5-97, jan. 1995.
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zada para diversas operações de transporte de sinais de telecomunicações, inclusive o de sinais de TV.
Art. 17. A Rede Local de Distribuição de Sinais de TV pode ser de propriedade da concessionária de telecomunicações ou
da operadora de serviço de TV a Cabo, devendo, neste último
caso, ser permitida a eventual prestação de outros serviços pela
concessionária de telecomunicações.
Parágrafo único. Os critérios para a implantação da Rede
Local de Distribuição e da Rede de Transporte de Telecomunicações serão definidos em regulamento a ser baixado pelo Poder
Executivo.
Art. 18. Após receber a outorga, a operadora do serviço de
TV a Cabo deverá adotar os seguintes procedimentos:

I - na instalação da Rede de Transporte de Telecomunicações, a operadora do serviço de TV a Cabo deverá consultar a
concessionária de telecomunicações. atuante na área de prestação de serviço, sobre a existência de infra-estrutura capaz de
suportar a execução de seu projeto, observados os seguintes critérios:
a) a concessionária de telecomunicações deverá responder à
consulta da operadora de TV a Cabo, no prazo máximo de trinta dias, informando-lhe em que condições, atenderá os requisitos do projeto que embasou a concessão, devendo fazê-lo dentro
das seguintes opções, por ordem de prioridade: rede existente,
rede a ser implantada ou rede a ser construída em parceria com
a operadora de TV a Cabo;
.
b) em caso de resposta afirmativa. que respeite os requisitos técnicos e de prazos previstos no projeto que embasou a
concessão, a operadora de TV a Cabo deverá utilizar a rede da
concessionária de telecomunicações;

c) dentro do prazo anteriormente estipulado, se não houver
resposta da concessionária de telecomunicações ou em caso de
resposta negativa. ou ainda na hipótese de comprovado descumprimento dos requisitos técnicos e prazos por parte da concessionária de telecomunicações, a operadora de TV a Cabo poderá
instalar segmentos de rede. de acordo com normas aprovadas
pelo Poder Executivo, utilizando-os exclusivamente para prestação do serviço de TV a Cabo;
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d) os segmentos de rede previstos na alínea anterior, para
todos os efeitos, farão parte da Rede de Transporte de Telecomunicações, devendo a operadora do serviço de TV a Cabo possibilitar, mediante contratação entre as partes, a utilização destes segmentos pela concessionária de telecomunicações, em condições a serem regulamentadas pelo Poder Executivo;
II - no que se refere às necessidades da Rede Local de
Distribuição de Sinais de TV, a operadora de TV a Cabo poderá
instalá-la ou consultar a concessionária sobre seu interesse em
fazê-lo, observando os seguintes critérios:
a) na hipótese de consulta à concessionária de telecomunicações, esta deverá, no prazo improrrogável de trinta dias, indicar se tem interesse ou possibilidade de atender às requisições
do projeto da operadora do serviço de TV a Cabo e em que condições isto pode ocorrer.
bl caberá à operadora de TV a Cabo decidir, em qualquer
hipótese, pela conveniência da construção de sua própria Rede
Local de Distribuição ou pela utilização da Rede Local da concessionária.
§ 1? As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a Cabo empreenderão todos os esforços no sentido de
evitar a duplicidade de redes, tanto nos segmentos de Rede de
Transporte de Telecomunicações como nos de Rede Local de
Distribuição.
§ 2? A capacidade das Redes Locais de Distribuição de Sinais de TV instaladas pela operadora de TV a Cabo não utilizada p ara a prestação deste serviço poderá, mediante ajuste prévio e escrito, ser utilizada pela concessionária de telecomunicações, atuante na região, para prestação de serviços públicos de
telecomunicações.
§ 3? No caso previsto no parágrafo anterior, as redes ou
os seus segmentos serão solicitados, remunerados e utilizados
em condições a serem normatizadas pelo Poder Executivo.
§ 4? Será garantida à operadora do serviço de TV a Cabo
condição de acesso, no ponto de conexão com a Rede Local de
Distribuição de sinais de TV de sua propriedade, às instalações
da Rede de Transporte de Telecomunicações que atende a área
de prestação de serviço, de modo a assegurar pleno desenvolvimento das atividades de implantação daquela rede e o atendimento aos assinantes.
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§ 5? N as ampliações previstas no projeto que embasou a
concessão, DO que respeita à instalação de redes, a Operadora
de TV a Cabo deverá renovar o procedimento de consulta, previsto neste artigo.
Art. 19. As operadoras do serviço de TV a Cabo terão um
prazo de dezoito meses, a partir da data de publicação do ato de
outorga, para concluir a etapa inicial de instalação do sistema e
iniciar a prestação do serviço aos assinantes, em conformidade
com o projeto referendado pelo ato de outorga.
§ 1~ O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser
prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Poder Executivo.
§ 2~ O Poder Executivo regulamentará outras condições
referentes à instalação das redes e os procedimentos técnicos a
serem observados pelas concessionárias de telecomunicações e
operadoras do serviço de TV a Cabo.

Art. 20. As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a Cabo deverão observar rigorosamente os prazos e condições previstos no projeto de instalação de infraestrutura adequada para o transporte de sinais de TV a Cabo,
especialmente no que se refere aos interesses de investidores ou
de parceiros, sob pena de responsabilidade.
Art. 21. As concessionárias de telecomunicações poderão
estabelecer entendimentos com as operadoras de TV a Cabo, ou
outros interessados, visando parcerias na construção de redes, e
na sua utilização partilhada.
Parágrafo único. Quando o serviço de TV a Cabo for executado através de parceria, o Poder Executivo deverá ser notificado.
Art. 22. A concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo não isenta a operadora do atendimento às normas de engenharia relativas à instalação de cabos e equipamentos, aberturas e escavações em logradouros públicos, determinadas pelos códigos de posturas municipais e estaduais, conforme
o caso.
Parágrafo único. Aos Estados, Municipios e entidades de
qualquer natureza ficam vedadas interferências na implantação
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das unidades de operação do serviço de TV a Cabo, desde que
observada, pela operadora, a legislação vigente.
CAPiTULO V
Da Operação do Serviço
Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes destinações:
I - Canais Básicos de Utilização Gratuita:
ai canais destinados à distribuição obrigatória, integral e
simultânea, sem inserção de qualquer informação da programação das emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e
imagens, em VHF ou UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a área do serviço de TV a Cabo e apresente nível
técnico adequado, conforme padrões estabelecidos pelo Poder
Executivo;
b) um canal legislativo municipal!estadual, reservado para
o uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas DOS municípios da área de prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do respectivo Estado, sendo o canal voltado
para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
c] um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para
a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmis·
são ao vivo das sessões;
di um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao
vivo das sessões;
el um canal universitário. reservado para o uso compartilhado entre as universidades localizadas no município ou municípios da área de prestação do serviço;
f) um canal educativo-cultural, reservado para utilização
pelos órgãos que tratam de educação e cultura no governo federal e nos governos estadual e municipal com jurisdição sobre a
área de prestação do serviço;
g) um canal comunitário aberto para utilização livre por entidades não-governamentais e sem fins lucrativos;
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II
HI

Canais destinados à Prestação Eventual de Serviço;
Canais destinados à Prestação Permanente de Servi-

ços.
§ 1~ A programação dos canais previstos nas alíneas c e d
do inciso I deste artigo poderá ser apresentada em um só canal,
se assim o decidir a Mesa do Congresso' Nacional.
§ 2? Nos períodos em que a programação dos canais previstos' no inciso I deste artigo não estiver ativa, poderão ser
programadas utilizações livres por entidades sem fins lucrativos e não-governamentais, localizadas nos municípios da área
de prestação do serviço.
§ 3~ As condições de recepção e distribuição dos sinais
dos canais básicos, previstos no inciso I deste artigo, serão regulamentadas pelo Poder Executivo.
§ 4~ As geradoras locais de TV poderão, eventualmente,
restringir a distribuição dos seus sinais, prevista na alínea a do
inciso I deste artigo, mediante notificação jud icial, desde que
ocorra justificado motivo e enquanto persistir a causa.
§ 5? Simultaneamente à restrição do parágrafo anterior, a
geradora local deverá informar ao Poder Executivo as razões da
restrição, para as providências de direito, cabendo apresentação
de recurso pela operadora.
§ 6~ O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utilização dos canais previstos nos incisos II e III deste artigo, sendo que:
I - serão garantidos dois canais para as funções previstas no inciso lI;
II - trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis
serão utilizados para as funções previstas no inciso IlI, com
programação de pessoas jurídicas não-afiliadas ou nãocoligadas à operadora de TV a Cabo.
§ 7~ Os preços e as condições de remuneração das operadoras, referentes aos serviços previstos nos incisos II e III, deverão ser compatíveis comas práticas usuais de mercado e com
os custos de operação, de modo a atender as finalidades a que
se destinam.
§ 8~ A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade
alguma sobre o conteúdo da programacão veiculada nos canais
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referidos nos incisos I, U e lU deste artigo, nem estará obrigada a fornecer infra-estrutura para a produção dos programas.
§ 9? O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos e
as condições de uso nos canais previstos nas alíneas a a g deste
artigo.
Art. 24. Excluídos os canais referidos nos incisos I, U e
IlI do artigo anterior, os demais canais serão programados livremente pela operadora de TV a Cabo.
Art. 25. Qualquer pessoa jurídica. no gozo de seus direitos. estará habilitada a contratar. junto às operadoras. a distribuição de sinais de vídeo, destinados à prestação eventual ou
permanente do serviço de TV a Cabo. previstos nos incisos U e
lU do art. 23. responsabilizando-se integralmente pelo conteúdo
das emissões.
§ 1 ~ Os canais destinados à prestação eventual ou perrnanente de serviços serão ofertados publicamente pelas concessionárias de TV a Cabo.
§ 2? Sempre que a procura exceder a oferta. a seleção de
interessados na utilização dos canais previstos DOS incisos II e
lU do art. 23 dar-se-á por decisão da operadora. justificadamente, com base em critérios que considerem a garantia do direito
de expressão e o exercício da livre concorrência, bem como a
gestão de qualidade e eficiência econômica da rede.
§ 3':' Os contratos referentes à utilização dos canais previstos nos incisos U e III do art. 23 ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado.

§ 4? Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por prática
da concessionária de telecomunicações ou da operadora de TV a
Cabo ou por condições que impeçam ou dificultem o uso de canais ou do serviço, poderá representar ao Poder Executivo, que
deverá apreciar o assunto no prazo máximo de trinta dias, podendo convocar audiência pública se julgar necessário.

Art. 26. O acesso. como assinante. ao serviço de TV a Cabo é assegurado a todos os que tenham suas dependências localizadas na área de prestação de serviço, mediante o pagamento
pela adesão. e remuneração pela disponibilidade e utilização do
serviço.
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§ I? O pagamento pela adesão e pela disponibilidade do
serviço de TV a Cabo assegurará ao assinante o direito de acesso à totalidade dos canais básicos previstos no inciso I do art.
23.
§ 2? A infra-estrutnra adequada ao transporte e à distribuição de sinais de TV, na prestação do serviço de TV a Cabo, deverá permitir, tecnicamente. a individualização do acesso de assinantes a canais determinados.

CAPÍTULO VI
Da Transferência da Concessão
Art. 27. A transferência de concessão somente poderá ser
requerida após o inicio da operação do serviço de TV a Cabo.
Art. 28. Depende ,de prévia aprovação do Poder Executivo, sob pena de nulidade dos atos praticados, a transferência
direta do direito de execução e exploração do serviço de TV a
Cabo a outra entidade, bem como a transferência de ações ou
cotas a terceiros, quando ocorrer alienação de controle societário.

Art. 29. O Poder Executivo deverá ser informado, no prazo máximo de sessenta dias, a partir da data dos atos praticados, nos seguintes casos:
a) quando ocorrer transferência de cotas ou ações representativas do capital social entre cotistas ou sócios e entre estes e
terceiros, sem que isto implique transferência do controle da sociedade;
bl quando houver aumento de capital social com alteração
da proporcionalidade entre os sócios.
CAPÍTULO VII
Dos Direitos e Deveres

Art. 30. A operadora de TV a Cabo poderá:
I - transmitir sinais ou programas produzidos por terceiros, editados ou não, bem como sinais ou programas de geração própria;
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II

cobrar remuneração pelos serviços prestados;
codificar os sinais;
IV
veicular publicidade;
V
co-produzir filmes nacionais, de produção independente, com a utilização de recursos de incentivos fiscais prevístos na Lei n? 8,685, de 21 de julho de 1993, e outras legislações.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não
exime a operadora de TV a Cabo de observar a legislação de direito autoral.
Art. 31: A operadora de TV a Cabo está obrigada a:
I - realizar a distribuição dos sinais de TV em condições
técnicas adequadas;
11 - não recusar, por discriminação de qualquer tipo, o
atendimento a clientes cujas dependências estejam localizadas
na área de prestação do serviço;
lU
observar as normas e regulamentos relativos ao ser-

In

viço;

IV
exibir em sua programação filmes nacionais de produção independente, de longa-metragem, média-rnetragem,
curta-metragem e desenho animado, conforme definido em regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo, resguardada a segmentação das programações;
V - garantir a interligação do cabeçal à rede de transporte de telecomunicações.

Art. 32. A concessionária de telecomunicações está obrigada a realizar o transporte de sinais de TV em condições técnicas
adequadas.

Art. 33_

São direitos do assinante do serviço de TV a Ca-

bo:
I - conhecer, previamente, o tipo de programação a ser
oferecida:
n - receber da operadora de TV a Cabo os serviços de
instalação e manutenção dos equipamentos necessários à recepção dos sinais.
Art. 34_ São deveres dos assinantes:
I - pagar pela assinatura do serviço;
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II - zelar pelos equipamentos fornecidos pela operadora.
Art. 35. Constitui Ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada dos sinais de TV a Cabo.

CAPÍTULO VIII
Da Renovação de Concessão
Art. 36. É assegurada à operadora do serviço de TV a Cabo a renovação da concessão sempre que esta:
I - tenha cumprido satisfatoriamente as condições da
concessão;
II
venha atendendo à regulamentação do Poder Executivo;
IH
concorde em atender as exigências técnicas e economicamente viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que se refere à modernização do sistema.
Parágrafo único. A renovação da outorga não poderá ser
por infração não comunicada à operadora de TV a Cabo, ou na
hipótese do cerceamento de defesa, na forma desta lei.
Art. 37. O Poder Executivo regulamentará os procedimentos para a renovação da concessão do serviço de TV a Cabo, os
quais incluirão consulta pública.

CAPÍTULO IX
Da Proteção ao Serviço de Radiodifusão
Art. 38. O Poder Executivo deve levar em conta, nos regulamentos e normas sobre o serviço de TV a Cabo, que a radiodifusão sonora e de sons e imagens é essencial à informação, ao
entretenimento e à educação da população, devendo adotar disposições que assegurem o continuo oferecimento do serviço ao
público.
Parágrafo único. As disposições mencionadas neste artigo
não devem impedir ou dificultar a livre competição.
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CAPÍTULO X
Das Infrações e Penalidades
Art. 39. As penas aplicáveis por infração desta lei e dos
regulamentos e normas que a complementarem são:
I

advertência;

II

multa;
cassação da concessão para execução e exploração
do serviço de TV a Cabo.
§ 1? A pena de multa será aplicada por infração de qualquer dispositivo desta lei ou quando a concessionária do serviço
de TV a Cabo não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, qualquer exigência formulada pelo Poder Executivo e será
graduada de acordo com a infração cometida, consideradas a
gravidade da falta, os antecedentes da entidade faltosa e a reincidência específica; de acordo com atos a serem baixados pelo
Poder Executivo.
§ 2? N as infrações em que, a juízo do Poder Executívo, não
se justificar a aplicação de multa, o infrator será advertido,
considerando-se esta como agravante, na hipótese de inobservância de qualquer preceito desta lei.
IlI

Art. 40. As penas de advertência e multa serão aplicadas
tendo em vista as circunstâncias em que foram cometidas e
agravadas na reincidência.
Art. 41. Fica sujeito à pena de cassação da concessão a
operadora que incidir nas seguintes infrações:
I - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento das exigências legais quanto à execução dos serviços;
II
demonstrar incapacidade legal;
UI - demonstrar incapacidade econômico-financeira;
IV - submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas não qualificadas na forma desta lei;
V - transferir, sem prévia anuência do Poder Executivo,
a qualquer título e por qualquer instrumento, a concessão para
execução do serviço ou o controle da entidade operadora:
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VI - não imcrar a operação regular do serviço no prazo
máximo de dezoito meses, prorrogável por mais doze, a contar
da data da publicação do ato de outorga;
VII - interromper, sem justificativa, a execução total ou
parcial do serviço por prazo superior a trinta dias consecutivos,
salvo quando tenha obtido a autorização prévia do Poder Executivo.
Parágrafo único. A pena de cassação só será aplicada após
sentença judicial.

CAPÍTULO XI
Das Disposições Transitórias

Art. 42. Os atuais detentores de autorização do Serviço de
Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV), regulado pela Portaria n? 250, de 13 de dezembro de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, outorgadas até 31 de dezembro de 1993, que manifestarem formalmente ao Ministério das
Comunicações o seu enquadramento nas disposições desta lei,
terão suas autorizações transformadas em concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo, pelo prazo de
quinze anos, contado a partir da data da outorga da concessão.
§ I? A manifestação de submissão às disposições desta lei
assegurará a transformação das autorizações de DISTV em concessão para a prestação do serviço de TV a Cabo e deverá ser
feita no prazo máximo e improrrogável de noventa dias, a partir
da data da publicação desta lei.
§ 2? O Poder Executivo, de posse da manifestação de submissão às disposições desta lei, tal como prevê este artigo, expedirá, no prazo máximo e improrrogável de trinta dias, o correspondente ato de outorga da concessão para a prestação do
serviço de TV a Cabo.
§ 3? As autorizações do serviço de DISTV que ainda não
entraram em operação e tiverem a sua autorização transformada
em concessão do serviço de TV a Cabo terão o prazo máximo e
improrrogável de doze meses para o fazerem, a contar da data
da publicação desta lei, sem que o que terão cassadas liminarmente suas concessões.
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Art. 43. A partir da data de publicação desta lei, as autorizatárias de DISTV, enquanto não for transformada a amortização em concessão do serviço de TV a Cabo, conforme previsto
no artigo anterior, deverão prosseguir na prestação do serviço
em redes submetidas às disposições desta lei.
Art. 44. N a implementação das disposições previstas nesta lei, o Poder Executivo terá o prazo de seis meses para baixar
todos os atos, regulamentos e normas necessários, ouvido o parecer do Conselho de Comunicação Social.
Art. 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

LEI N? 8.978, DE 9 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre 8 construção de creches e
estabelecimentos de pré-escola.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. i? Os conjuntos residenciais financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação deverão, prioritariamente. contemplar a construção de creches e pré-escolas.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
José Serra
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LEI N? 8.979, DE 13 DE JANEIRO DE 1995
Altera a reáeçea do art. I? da Lei nf
6.463, de 9 de novembro de 1977.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O art. I? da Lei n" 6.463, de 9 de novembro de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I? Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natureza e na respectiva publicidade escrita e falada
será obrigatória a declaração do preço de venda à vista da
mercadoria, o número e o valor das prestações, a taxa de
juros mensal e demais encargos financeiros a serem pagos
pelo comprador, incidentes sobre as vendas a prestação.

........................................................ »
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI N? 8.980, DE 19 DE JANEIRO DE 19951*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
(*) Esta lei e seus anexos foram publicados em suplemento ao DO de
20.1.1995.
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TÍTULO I
Das Disposições Comuns
Art. I? Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercicio financeiro de 1995. compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta, inclusive fundações instituidas e mantidas pelo
Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e os órgãos a ele vinculados, da Administração
Direta e Indireta, bem como os fundos e fundações instituidos e
mantidos pelo Poder Público; e
III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

TÍTULO II
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CAPÍTULO I
Da Estimativa da Receita
Da Receita Total
Art. 2? A Receita Total é estimada no valor de R$
320.177.759.963,00 (trezentos e vinte bilhões, cento e setenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil e novecentos e
sessenta e três reais).
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Art. 3? As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital,
previstas na I~gislação.vigente, discrimin.ada na Parte n, em
anexO a esta lei, são astimadas com o segumte desdobramento:

R$I,OO

Especificação
1 -

Receita do Tesouro

i.i -

309.599.799.565

Receitas Correntes

42.662.503.962

Receita de contribuições

62.611.778.523

Receita agropecuária
Receita industrial

1.202.735.960
294.898
246.054.640

Receita de serviços

2.298.250.038

Transferências correntes

139.007.646

Outras receitas correntes

2.277 .330.302

Receitas de Capital

198.161.843.596

Operações de crédito internas

181.391.372.138

Operações de crédito externas

4.285.143.905

Alienações de bens

3.629.617.767

Amortização de empréstimos

8.034.608.820

Outras receitas de capital

2.

111.437.955.969

Receita tributária

Receita patrimonial

1.2 -

Valor

Recereas de outras Fontes de Entidades da Aâmínístreceo Indireta, inclusive Fundos e Fundaç6es
Públicas {excluídas as transferéncias do Tesouro
Nacional}

821.100.966

10.577.960.398

2.1

Receitas Correntes

8.273.481.446

2.2 -

Receitas de Capital

2.304.478.952

Total

320.177.759.963
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CAPÍTULO II
Da Fixação da Despesa

Seção I
Da Despesa Total
Art. 4? A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 251.927.061.927,00 (duzentos e cinqüenta e um bilhões, novecentos e vinte e sete milhões,
sessenta e mil e novecentos e vinte e sete reais); e
11 - no Orçamento da Seguridade Social, em R$
68.250.698.036,00 (sessenta e oito bilhões, duzentos e cinqüenta
milhões, seiscentos e noventa e oito mil e trinta e seis reais).

Seção Ir
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5? A despesa fixada à conta de recursos previstos
neste título, observada a programação constante na Parte I, em
anexo, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:
Rll,OO

Discriminação

Tesouro

Outras fontes

Total

Câmara dos Deputados

504.322.225

Senado Federal

666.417.605

666.417.605

Tribunal de Contas da União

164.849.761

164.849.761

70.943.680

70.943.680

Superior Tribunal de Justiça

134.910.091

134.910.091

Justiça Federal

928.166.807

928.166.807

Justiça Militar

52.014.751

52.014.751

335.626.652

335.626.652

1.542.821.228

1.542.821.228

Supremo Tribunal Federal

Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho

3.115.483
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R$l,OO

Tesouro

Discriminação
Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios

Outras fontes

Total

149.791.451

149.791.451

Presidência da República

3.766.469.753

709.378.004

4.475.847.757

Ministério da Aeronáutica

2.213.493.320

744.701.441

2.958.194.761

Agrária

2.432.343.250

3.338.083.776

5.770.427.026

Ministério do Bem-Estar Social

1.734.038.971

2.242.877

1.736.281.848

Ministério da Ciência e Tecnologia

1.093.071.532

45.176.443

1.138.247.975

Ministério da Fazenda

6.123.149.907

1.717.506.901

7.840.656.808

Ministério da Educação
e do Desporto

7.454.155.409

958.229.690

8.412.385.099

Ministério do Exército

4.844.965.871

619.218.084

5.464.183.955

Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo

977.589.595

151.567.186

1.129.156.781

Ministério da Justiça

827.184.036

8.932.359

836.116.395

2.621.316.507

523.1'40.041

3.144.456.548

468.675.398

21.355.842

490.031.240

32.'953.597.473

663.600.001

33.617.197.474

Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma

Ministério da Marinha
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Previdência Social
Ministério Público da União

298.292.098

Ministério das Relações Exteriores

541.690.148

914.480

542.604.628

14.329.064.350

41.913.533

14.370.977.883

Ministério do Trabalho

7.213.378.659

29.772.473

7.243.151.132

Ministério dos Transportes

5.131.447.965

80.034.181

5.211.482.146

Ministério da SaúdeFundo Naciona! de Saúde

298.292.098

Ministério das Comunicações

414.693.659

Ministério da Cultura

111.209.965

1.944.536

113.154.501

3.050.861.075

831.101.047

3.881.962.122

445.133.901

86.032.020

531.165.921

Ministério da Integração Regional
Ministério do Meio Ambiente
e da Amazônia Legal

414.693.659
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Discriminação
Advocacia-Geral da União

Tesouro

Outras fontes

Total

40.058.884

40.058.884

1.743.909.995

1.743.909.995

Distrito Federal e Municípios

19.109.848.933

19.109.848.933

Operações Oficiais de Crédito

5.078.320.272

5.078.320.272

Encargos Financeiros da União

180.031.974.388

180.031.974.388

Total

309.599.799.565

Reserva de Contingência
Transferências a Estados,

10.577.960.398

320.177.759.963

Parágrafo umco. O Poder Executivo poderá designar órgãos' centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades
orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.
CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos
Art. 6? Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, para cada subprojeto
ou subatividade, até o limite de vinte por cento de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, desde que não ultrapasse o equivalente a vinte por
cento do valor total do subprojeto ou da subatividadeobjeto da
anulação; nos termos do art. 43, § i?, inciso Ill, da Lei n? 4.320,
de 1964;
b) de operações de crédito, como fonte especifica de recursos, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de vinte
por cento das respectivas dotações indicadas nesta lei, nos termos do art. 43, § i?, inciso IV, da Lei n? 4.320, de 1964;
U - remanej ar dotações na programação de cada su bprojeto ou subatividade, entre grupos de despesa, observado o limite de vinte por cento do valor do subprojeto ou da subatividade;
lU - abrir créditos suplementares, mediante a utilização:
a) dos recursos decorrentes de variação monetária e cambial das operações de crédito contratadas na forma desta lei;
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b) do superávit financeiro dos fundos e das entidades da
administração indireta apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior, nos termos do art. 43. § 1~, inciso I, da Lei n~
4.320, de 1964, respeitada a programação originalmente aprovada no exercício a que se refere; e
c) de doações ou operações de crédito, oriundos de organismOS internacionais ou Agências Estrangeiras Governamentais,
desde que não exijam recursos de contrapartida ou cofinanciamento, obedecida a programação constante dos contratos aprovados pelo Senado Federal, nos termos da legislação vigente.
Art. 7? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, à conta de recursos de excesso de arrecadação,
nos termos do art. 43, § 1?, inciso lI, da Lei n? 4.320, de 1964,
destinados:
a) a transferências constitucionais aos E stados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, nos casos em que a lei determina a
entrega dos recursos de forma automática;
b) a transferências aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei
n~ 7.827, de 27 de setembro de 1989; e
c) a transferências ao Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), dos recursos originários das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e o de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), inclusive da parcela destinada
nos ~ermos do § 1~ do art. 239 da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV
Da Autorização para Contratação
de Operações de Crédito
Art. 8? Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - contratar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de vinte por cento das Receitas Correntes estimadas nesta lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta
dias após o encerramento do exercício; e
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H - emitir até 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de Titulos
da Dívida Agrária, vedada a emissão com prazos decorridos ou
inferiores a dez anos, para atender ao programa de reforma
agrária no exercício. nos termos do que dispõe o art. 184 da
Constituição.
TÍTULO III
Do Orçamento de Investimento
CAPÍTULO I
Da Fixação da Despesa
Art. 9? A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação constante na Parte IH, em anexo a esta lei,
e não computadas as entidades cuja programação consta integralmente dos orçamentos fiscal e da seguridade social, é fixada
em R$ 14.915.446.078,00 (quatorze bilhões, novecentos e quinze
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e setenta e oito
reais), com o seguinte desdobramento:
R$l,OO

Demonstrativo dos Investimentos

~

por Órgãos

Especificação
Presidência da República

433.200.000

Ministério da Aeronáutica

8.037.599

Ministério da Ciência e Tecnologia

1.081.200

Ministério da Fazenda

932.345.917

Ministério da Exército

36.017.998

Ministério de Minas e Energia

7.172.689.264

Ministério da Previdência Social

9.447.600

Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde

3.482.400

Ministério dos Transportes
Ministério das Comunicações
Total
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CAPÍTULO II
Das Fontes de Financiamento
Art. 10. As fontes de receita, para cobertura da despesa
fixada no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos
próprios, de recursos destinados ao aumento do patrimônio
líquido e de operações de crédito, internas e externas, vedado o
endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras para compensar frustração de receita, são estimadas com o .seguínte desdobramento:
R'I,OO
Detalhamento das Fontes de Financiamento dos Investimentos
Especificação

Valor
9.298.446.290

Recursos próprios

9.298.446.290

Geração própria

gscursos para aumento do patrimônio liquido

1.146.400.076

Tesouro

152.217.893

Direto

152.217.893

Controladora

102.727.543

891.454.640

Outras fontes
Operações de crédito de longo prazo

3.184.113.356

Internas

1.333.124.879

Externas

1.850.988.477
1.286.486.356

Outros recursos de longo prazo

1.056.994.517

Controladora

98.400.000

Outras estatais
Outras fontes

131.091.839
14.915.446.078

Total

CAPÍTULO III
Da Autorização Para Abertura de Créditos
Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares para cada subprojeto ou subatividade, até o limiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan. 1995.
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te de vinte por cento do respectivo valor, mediante a anulação
parcial de dotações orçamentárias da mesma empresa.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - cancelar, do Orçamento de Investimento, os saldos orçamentários eventualmente existentes, na data em que a empresa estatal vier a ser extinta ou tiver seu controle acionário
transferido para o setor privado, em decorrência do Programa
NacionaI de Desestatização; e
II - realizar as correspondentes alterações no Orçamento
de Investimento, quando a abertura de créditos suplementares
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estiver relacionada com empresas estatais previstas nesta lei.
Parágrafo único. Os recursos do Tesouro a serem transferidos ou repassados, na forma desta Lei, para as empresas a
que se refere o inciso I deste artigo e ainda não transferidos ou
repassados no momento da extinção ou transferência do controle acionario para o setor privado, deverão ser utilizados para
atendimento de outras unidades orçamentárias, mediante crédito adicional especifico autorizado por lei.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

LEI N? 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Altera a legislação tributária Federal e
dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória n? 812, de 1994, que o Congresso Nacional aprovou, e
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eu HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, para' os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. I? A partir do ano-calendário de 1995 a expressão
monetária da Unidade Fiscal de Referência (Uf'ir] será fixa por
períodos trimestrais.
§ I? O Ministério da Fazenda divulgará a expressão monetária da Ufir trimestral com base no IPCA - Série Especial de
que trata o art. 2? da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 2? O IPCA - Série Especial será apurado a partir do
período de apuração iniciado em 16 de dezembro de 1994 e divulgado trimestralmente pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (FIBGE).
§ 3? A expressão monetária da Ufir referente ao primeiro
trimestre de 1995 é de R$0,6767.
Art. 2? Para efeito de aplicação dos limites, bem como dos
demais valores expressos em Ufir na legislação federal, a conversão dos valores em Reais para Ufir será efetuada utilizandose o valor da Ufir vigente no trimestre de referência.
Art. 3? A base de cálculo e o imposto de renda das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, correspondentes aos períodos-base encerrados no
ano-calendário de 1994, serão expressos em quantidade de Ufir,
observada a legislação então vigente.
Art. 4? O Imposto de Renda devido pelas pessoas fisicas,
correspondente ao ano-calendário de 1994, será expresso em
quantidade de Ufir, observada a legislação então vigente.
Art. 5? Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas
pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores ocorrerem até 31 de dezembro de 1994, inclusive os que foram objeto
de parcelamento, expressos em quantidade de Ufir, serão reconvertidos para Real com base no valor desta fixado para o trimestre do pagamento.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica também
às contribuições sociais arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS), relativas a períodos de competência anteriores a 1? de janeiro de 1995.
Art. 6? Os tributos e contribuições sociais, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de I? de janeiro de 1995, serão
apurados em Reais.
CAPÍTULO

II

Do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
Seção I
Disposições Gerais

Art. 7? A partir de 1? de janeiro de 1995, a renda e os proventos de qualquer natureza, inclusive os rendimentos e ganhos
de capital, percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.

Seção fI
Da Incidência Mensal do Imposto
Art. 8? O Imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts. 7?, 8? e 12 da Lei n? 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:
Base de Cálculo R$

Parcela a deduzir da
Base de Cálculo - R$

Alíquota

Até 676,70
De 676,71 a 1.319,57

676,70

15,0%

De 1.319,58 a 12.180,60

957,53

26,6%

3.650,80

35,0%

Acima de 12.180,60
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Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será
calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada
mês.
Art. 9? Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos 'no art.6? da Lei n?
8.134, de 27 de dezembro de 1990;
II - as importâncias pagas em dinheiro a titulo de alimentos ou pensões, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive 'a prestação de alimentos provisionais;
III - a quantia de R$67,67 por dependente;
IV - as contribuições para a Previdência. Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
V - a quantia de R$676,70, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência' para a reserva remunerada ou reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cíncos anos de idade.
Art. 10. Os valores em Reais constantes da tabela progressiva (art. 8?) e as deduções previstas nos incisos III e V do art.
9? serão atualizados trimestralmente com base na variação da
Ufir.
Seção III
Da Declaração de Rendimentos
Art. 11. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais
do imposto a pagar
o valor a ser restituído, relativamente
aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal até o último dia útil do mês de
março do ano-calendário subseqüente.
§ 1 ~ Ficam dispensadas da apresentação de declaração:
a) as pessoas físicas cujos rendimentos tributáveis, exceto
os tributos exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação

ou
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definitiva, sejam iguais ou inferiores à soma dos limites de isenção da tabela progressiva vigente em cada mês do anocalendário, desde que não enquadradas em outras condições de
obrigatoriedade de sua apresentação;
b) outras pessoas fisicas declaradas em ato do Ministro da
Fazenda, cuja qualificação fiscal assegure a preservação dos
controles fiscais pela administração tributária.
§ 2? Fica o Ministro da Fazenda autorizado a alterar o
prazo para a apresentação da declaração, dentro do exercício financeiro, de acordo com os critérios que estabelecer.
Art. 12. A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despeas provenientes
de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
b) as despesas realizadas com instrução regular do contribuinte e seus dependentes até o limite anual individual de
R$1.500,00;
c) as contribuições e doações efetuadas a entidades de que
trata o art. i? da Lei n? 3.830, de 25 de novembro de 1960, observadas as condições estabelecidas no art. 2? da mesma lei.
d) as doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente;
e) a soma dos valores referidos no art. 9? desta lei.
§ i? No caso de despesas com instrução o limite global
corresponderá ao valor em Reais multiplicado pelo número de
pessoas com quem foram efetivamente realizadas as despesas.
sendo irrelevante que individualmente um dependente ou o próprio contribuinte tenha gasto mais do que outro.
§ 2? Nas hipóteses previstas nas alíneas c e d do inciso II
a comprovação do pagamento deverá ser feita cc . .n recibo ou
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declaraçao da instituição beneficiada, sem prejuízo das investigações que a autoridade tributária determinar para a verificação do fiel cumprimento da lei, inclusive junto às instituições
beneficiadas.
§ 3? A soma das deduções previstas nas alineas c e d do
inciso II está limitada a dez por cento da base de cálculo do imposto.
§ 4? O disposto na alinea a do inciso II:
a) aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
brasileiras ou autorizadas a funcionar no país, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
b) rstringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes;
cl é condicionado a que os pagamentos sejam especificados
e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC) de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominat.ívo pelo qual foi efetuado o pagamento;
d) não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie.
Art. 13. O resultado da atividade rural apurado na forma
da Lei n? 8.023, de 12 de abril de 1990, com as alterações introduzidas por esta lei, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto definida no art. 12.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural será calculado em Reais.
Art. 14. No caso de rendimentos do trabalho assalariado
recebidos do governo brasileiro, em moeda estrangeira,
considera-se tributável apenas a quarta parte dos valores recebidos, no ano, convertidos, mês a mês, em Reais, pela taxa média do dólar dos Estados Unidos fixada para compra.
Art. 15. Para fins do ajuste de que trata o art. 11, o imposto de renda devido será calculado mediante a utilização da tabela resultante da soma das te belas progressivas mensais em
Reais.
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Art. 16. Do imposto apurado na forma do artigo anterior,
poderão ser deduzidos:
I - as contribuições efetivamente realizadas em favor de
projetos culturais, aprovados na forma da regulamentação do
Programa N acionai de Apoio á Cultura - (Pronac}, instituído
pelo art. I? da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
11 - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e condições previstas nos arts. I?
e 4? da Lei n? 8.685, de 20 de julho de 1993;
III - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluidos na base de cálculo;
IV - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto
no art. 5? da Lei n? 4.862, de 1965.
Parágrafo único. O valor da dedução a que se refere o inciso I está limitado a 10% do imposto devido.
Art. 17. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo, o saldo do imposto a pagar e, se
negativo, o valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega
da declaração de rendimentos.
Art. 18. À opção do contribuinte, o saldo do imposto a pagar poderá ser parcelado em até seis quotas iguais, mensais e
sucessivas, observado o seguinte:
I - nenhuma quota será inferior a R$35,00 e o imposto
de valor inferior a R$70,00 será pago de uma só vez;
11 - a primeira quota deverá ser paga no mês fixado para
a entrega da declaração de rendimentos;
1I1 - as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à
taxa média mensal de captação do Tesouro N acional relativa à
Dívida Mobiliária Federal Interna, vencerão no último dia útil
de cada mês:
IV - é facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas.
Art. 19. A restituição do Imposto de Renda da pessoa física, apurada em declaração de rendimentos, será corrigida moneCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 1870):5-97, jan . 1995.
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tariamente com base na variação da Ufir verificada entre o trimestre subseqüente ao do encerramento do período de apuração e o do recebimento da restituição.
Art. 20. N os casos de encerramento de espólio e de saída
definitiva do território nacional, o imposto de renda devido será
calculado mediante a utilização da tabela resultante da soma
das tabelas progressivas mensais em Reais vigentes no período
abrangido pela tributação no ano·calendário.

Seção IV
Tributação dos Ganhos de Capital
das Pessoas Físicas
Art.21. O ganho de capital percebido por pessoa física em
decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à ali quota de
quinze por cento.
§ I? O imposto de que trata este artigo deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüenteao da percepção dos ganhos.
§ 2? Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados
e tributados em separado e não integrarão a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
Art. 22. Na apuracão dos ganhos de capital na alienação
de bens e direitos será considerado como custo de aquisição:
I - no caso de bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1994, o valor em Ufir, apurado na forma da legislação então vigente;
II - no caso de bens e direitos adquiridos a partir de I? de
janeiro de 1995, o valor pago convertido em Ufír com base no valor desta fixado para o trimestre de aquisição ou de cada pagamento, quando se tratar de pagamento parcelado.
Parágrafo único. O custo de aquisição em Ufir será reconvertido para Reais com base no valor da Ufir vigente no trimestre em que ocorrer a alienação.
Art. 23. Fica isento do Imposto de Renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor,
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cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar,

seja igualou inferior ao valor equivalente a 25.000,00 Ufir.
Parágrafo único. No caso de alienação de diversos bens ou
direitos da mesma natureza, será considerado, para os efeitos
deste artigo, o valor do conjunto dos bens alienados.
Seção V
Declaração de Bens e Direitos
Art. 24. A partir do exercicio financeiro de 1996, a pessoa
física deverá apresentar relação pormenorizada de todos os
bens e direitos, em Reais, que, no país ou no exterior, constítuam, em 31 de dezembro do ano-calendário anterior, seu patrimônio e o de seus dependentes.
Parágrafo único. Os valores dos bens e direitos adquiridos
até 31 de dezembro de 1994, declarados em Ufir, serão reconvertidos para Reais, para efeito de preenchimento da declaração de
bens e direitos a partir do ano-calendário de 1995, exercicio de
1996, com base no valor da Ufir vigente no primeiro trimestre
do ano-calendário de 1995.
CAPÍTULO III
Do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
Seção I
N armas Gerais

Art. 25. A partir de I? de janeiro de 1995, o Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, será
devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.
Art. 26. As pessoas jurídicas determinarão o Imposto de
Renda segundo as regras aplicáveis ao regime de tributação
com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
§ I? É facultado às sociedades civis de prestação de serviços relativos às profissões regulamentadas (art. I? do DecretoLeí n? 2.397, de 21 de dezembro de 1987) optarem pelo regime de
tributação com base no lucro real ou presumido.
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§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, a opção, de caráter irretratável, se fará mediante o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro do ano-calendário da opção ou do
mês de início da atividade.

Seção II
Do Pagamento Mensal do Imposto
Art. 27. Para efeito de apuração do Imposto de Renda, relativo aos fatos geradores ocorridos em cada mês, a pessoa
jurídica determinará a base de cálculo mensalmente, de acordo
com as regras previstas nesta seção, sem prejuízo do ajuste previsto no art. 37.
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de cinco por
cento 80 bre a receita bruta registrada na escrituração, auferida
na atividade.
§ 1? Nas seguintes atividades, o percentual de que trata
este artigo será de:
a) um por cento 80 bre a receita bruta auferida na revenda
para consumo de combustível derivado de petróleo e álcool etilico carburante;
b) dez por cento sobre a receita bruta auferida sobre a prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de transporte;
c) trinta por cento sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
c.l) prestação de serviços, cuja receita remunere essencialmente o exercício pessoal, por parte dos sócios, de profissões
que dependam de habilitação profissional legalmente exigida;
c.2) intermediação de negócios;
c.3) administração. locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;
cA) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e ríscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring).
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§ 2? No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada-atividade.
§ 3? As receitas provenientes de atividade incentivada não
comporão a base de cálculo do imposto na proporção do be·
nefício 'a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
Art. 29. No caso das pessoas jurídicas a que se refere o
art. 36, inciso lII, desta lei, a base de cálculo do imposto será
determinada mediante a aplicação do percentual de nove por
cento 80 bre a receita bruta.
§ I? Poderão ser deduzidas da receita bruta:
a] no caso das instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio e sociedades distribuidoras de titulos e valores mobiliários:
a.1) as despesas incorridas na captação de recursos de terceiros:
a.21 as despesas com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;
a.3) as despesas de cessão de créditos;
a.4) as despesas de câmbio:
a.5) as perdas com títulos e aplicações financeiras de renda
fixa;
a.6) as perdas nas operações de renda- variável previstas no
inciso III do art. 77.
b) no caso de empresas de seguros privados: o cosseguro e
resseguro cedidos, os valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios e a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
c) no caso de entidades de previdência privada abertas e de
empresas de capitalização: a parcela das contr ibuiçôes e prêmios, respectivamente, destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas.
§ 2? É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa.
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação
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imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda,
deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende
o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do comprador
ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador
dos serviços seja mero depositário.
Art. 32. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à base de cálculo determinada na
forma do art. 28 ou 29, para efeito de incidência do Imposto de
Renda de que trata esta seção.
§ l? O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos
tributados na forma dos arts. 65, 66, 67, 70, 72, 73 e 74, decorrentes das operações ali mencionadas, bem como aos lucros, dividendos ou resultado positivo decorrente da avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial.
§ 2? O ganho de capital nas alienações de bens do ativo
permanente e de aplicações em ouro não tributadas na forma do
art. 72 corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo' valor contábil.
Art. 33. O Imposto de Renda, de que trata esta seção, será
calculado mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre a base
de cálculo e será pago até o último dia útil do segundo decêndio
do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o Imposto de Renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente (art. 28 ou 29), bem como os incentivos
de dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação
ao Trabalhador, Vale-transporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente.
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35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre,
através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ I? OS balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2? O Poder Executivo poderá baixar instruções para a
aplicação do disposto no parágrafo anterior.

Seção III
Do Regime de Tributação com Base
no Lucro Real
Art. 36. E stão obrigadas ao regime de tributação com base
no lucro real as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total seja superior ao limite de
12.000.000 Ufirs no ano-calendário, ou proporcional ao número
de meses do período quando inferior a doze meses;
II - constituídas sob a forma de socíedade por ações de
capital aberto;
III - cujas atividades sejam de bancos comerciaís, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 50·
ciedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;
IV - que se dediquem à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção de imóveis e à execução de
obras da contrução civil;
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v - que tenham sócio ou acionista residente ou domiciliado no exterior;
VI - que sejam sociedades controladoras, controladas e
coligadas, na forma da legislação vigente;
VII - constituídas sob qualquer forma societária, de cujo
capital participem entidades da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual ou municipal;
VIII - que sejam filiais, sucursais, agências ou representações, no País, de pessoas jurídicas com sede no exterior;
IX - que. autorizadas pela legislação tributária, queiram
usufruir de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do
Imposto de Renda;
X - que encerrarem atividades;
XI - que. no decorrer do ano-calendário. tenba suspenso
ou reduzido o pagamento do imposto na forma do art. 35;
XII - que tenham sócios ou acionistas pessoas jurídicas;
XIII - cujo titular, sócio ou acionista participe com mais
de cinco por cento do capital de uma ou mais sociedades, quando a soma das receitas totais das empresas interligadas ultrapassar o limite previsto no inciso I deste artigo;
XIV - cuja receita decorrente da venda e de bens importados seja superior a cinqüenta por cento da receita bruta da atividade.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas incorporadas, fusionadas ou cindidas submetem-se também ao regime de tributação
com base no lucro real. devendo determinar. na data do balanço
que serviu de base para o evento, a diferença de imposto a pagar ou a ser compensado.
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao regime de tributação com
base no lucro real (art. 361 e as pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido
(art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
§ I? A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro liquido com observãncia das disposições das leis
comerciais.
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§ 2? Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%,
sem prejuízo do disposto no art. 39.
§ 3? Para efeito de determinação do saldo do imposto a
pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como
o disposto no § 2? do art. 39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidéntes
sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a
35 desta lei, pago mensalmente.
§ 4? O Imposto de Renda retido na fonte, ou pago pelo
contribuinte, relativo a fatos geradores ocorridos a partir de I?
de janeiro de 1995, correspondente às receitas computadas na
base de cálculo do Imposto de Renda da pessoa jur ídica, poderá, para efeito de compensação com o imposto apurado no encerramento do ano-calendário, ser atualizado monetariamente
com base na variação da Ufir verificada entre o trimestre subseqüente ao da retenção ou do pagamento e o trimestre seguinte
ao da compensação.
§ 5? O disposto no caput somente alcança as pessoas

jurídicas que:

a) efetuaram o pagamento do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro, devidos no curso do ano-calendário,
com base nas regras previstas nos arts. 27 a 34;
b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes mensais (art. 35), que o valor pago a menor decorreu da apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, na forma da legislação comercial e fiscal.
§ 6? As pessoas jurídicas não enquadradas nas disposi-.
ções contidas no § 5? deverão determinar, mensalmente, o lucro
real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, de
acordo com a legislação comercial e fiscaL
§ 7? N a hipótese do parágrafo anterior, o imposto e a contribuição social sobre o lucro devidos terão por vencimento o úlColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(l}:5-97, jan. 1995.
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tirno dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do período
mensal.
Art. 38. Os valores que devam ser computados na determinação do lucro real, serão atualizados monetariamente até a
data em que ocorrer a respectiva adição, exclusão ou compensação, com base no índice utilizado para correção das demonstrações financeiras.
Art. 39. O lucro real ou arbitrado da pessoa juridica estará sujeito a um adicional do imposto de renda à aliquota de:
I - doze por cento sobre a parcela do lucro real que ultrapassar R$ 180.000,00 até R$ 780.000,00;
II - dezoito por cento sobre a parcela do lucro real que
ultrapassar R$ 780.000.00;
III - doze por cento sobre a parcela do lucro arbitrado que
ultrapassar R$ 15.000,00 até R$ 65.000,00;
IV - dezoito por cento sobre a parcela de lucro arbitrado
que ultrapassar R$ 65.000,00.
§ I? OS limites previstos nos incisos I e II serão proporcionais ao número de meses transcorridos do ano-calendário,
quando o período de apuração for inferior a doze meses.
§ 2? O valor do adicional será recolhido integralmente,
não sendo permitidas quaisquer deduções.
Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro
será:
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de
janeiro do ano subseqüente, se positivo;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês
de fevereiro do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.

Subseção I

Das Alterações na Apuração do Lucro Real
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência.
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§ I? O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e
contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos
incisos II a IV do art. 151 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de
1966, haja ou não depósito judicial.
§ 2? N a determinação do lucro real, a pessoa jurídica não
poderá deduzir como custo ou despesa o imposto de renda de
que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em
substituição ao contribuinte.
§ 3? A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros abrange o imposto sobre
os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o
dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto.
§ 4? Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição
de bens do ativo permanente poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas
operacionais. salvo os pagos na importação de bens que se
acrescerão ao custo de aquisição.
§ 5~ Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Art. 42. A partir de I? de janeiro de 1995, para efeito de
determinar o lucro real, o lucro liquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto
de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento.

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados
até 31 de dezembro de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos anoscalendário subseqüentes.
Art. 43. Poderão ser registradas, como custo ou despesa
operacional, as importâncias necessárias à formação de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
§ I? A importância dedutível como provisão para créditos
de liquidação duvidosa será a necessária a tornar a provisão suficiente para absorver as perdas que provavelmente ocorrerão
no recebimento dos créditos existentes ao fim de cada periodo
de apuração do lucro real.
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§ 2? O montante dos créditos referidos no parágrafo anterior abrange exclusivamente os créditos oriundos da exploração
da atividade econômica da pessoa jurídica, decorrentes da venda de bens nas operações de conta própria, dos serviços prestados e das operações de conta alheia.
§ 3? Do montante dos créditos referidos no parágrafo anterior deverão ser excluídos:
a) os provenientes de vendas com reserva de domínio, de
alienação fiduciária em garantia, ou de operações com garantia
real;
b) os créditos com pessoa juridica de direito público ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia
mista ou sua subsidiária;
c) os créditos com pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas ou associadas por qualquer forma;
d) os créditos com administrador, sócio ou acionista, titular
ou com seu cônjuge ou parente até o terceiro grau, inclusive os
afins;
el a parcela dos créditos correspondentes as receitas que
não tenham transitado por conta de resultado;
f) o valor dos créditos adquiridos com coobrigação;
g) o valor dos créditos cedidos sem coobrígação:
h) o valor correspondente ao bem arrendado , no caso de
pessoas jurídicas que operam com arrendamento mercantil;
li o valor dos créditos e direitos junto a instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasíl e a sociedades e fundos de ínvestimentos.
§ 4? Para efeito de determinação do saldo adequado da
provisão. aplicar-se-á, sobre o montante dos créditos a que se
refere este artigo, o percentual obtido pela relação entre a soma
das perdas efetivamente ocorridas nos últimos três anoscalendário, relativas aos créditos decorrentes do exercício da
atividade econômica, e a soma dos créditos da mesma espécie
existentes no início dos anos-calendário correspondentes,
observando-se que:
a) para efeito da relação estabelecida neste parágrafo, não
poderão ser computadas as perdas relativas a créditos constituídos no próprio ano-calendário;
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b) o valor das perdas, relativas a créditos sujeitos à atualização monetária, será o constante do saldo no início do anocalendário considerado.
§ 5~ Além da percentagem a que se refere o § 4~, a provisão poderá ser acrescida:
ai da diferença entre o montante do crédito habilitado e a
proposta de liquidação pelo concordatário, nos casos de concordata, desde o momento em que esta for requerida;
b) de até cinqüenta por cento do crédito habilitado, nos casos de falência do devedor, desde o momento de sua decretação.
§ 6~ Nos casos de concordata ou falência do devedor, não
serão admitidos como perdas os créditos que não forem habilitados, ou que tiverem a sua habilitação denegada.
§ 7~ Os prejuízos realizados no recebimento de créditos serão obrigatoriamente debitados á provisão referida neste artigo
e o eventual excesso verificado será debitado a despesas operacionais.
§ 8~ O débito dos prejuízos a que se refere o parágrafo anterior, quando em valor inferior a 500 Ufirs por devedor, poderá
ser efetuado, após decorrido um ano de seu vencimento, independentemente de se terem esgotado os recursos para sua CO~
brança.
§ 9~ No caso de créditos cujo valor seja superior ao limite
previsto no parágrafo anterior, o débito dos prejuízos somente
será dedutível quando houverem sido esgotados os recursos para sua cobrança.
§ 10. Consideram-se esgotados os recursos de cobrança
quando o credor valer-se de todos os meios legais á sua disposição.

Seção IV
Do Regime de Tributação com Base
no Lucro Presumido
Art. 44. As pessoas jurídicas, cuja receita total tenha sido
igualou inferior a 12.000.000 Ufirs no ano-calendário, poderão
optar, por ocasião da entrega da declaração de rendimentos, pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
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§ 1? O limite previsto neste artigo será proporcional ao
número de meses do ano-calendário, no caso de -início de atividade.
§ 2? Na hipótese deste artigo, o Imposto de Renda devido,
relativo aos fatos geradores ocorridos em cada mês (arts. 27 a
32) será considerado definitivo.
§ 3? As pessoas jurídicas que, em qualquer mês do anocalendário, tiverem seu lucro arbitrado, não poderão exercer a
opção de que trata este artigo, relativamente aos demais meses
do referido ano-calendário.
Art. 45. A pessoa jur ídica habilitada à opção pelo regime
de tributação com base no lucro presumido deverá manter:
I
escrituração contábil nos termos da legislação comercíal:
II
Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do anocalendário abrangido pelo regime de tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais açôes que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal especifica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se
aplica à pessoa jurídica que, no decorrer. do ano-calendário,
mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a
movimentação financeira, inclusive bancária.
Art. 46. Estão isentos do imposto de renda os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassarem o valor que serviu
de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica (art.
33) deduzido do imposto correspondente.

Seção V
Do Regime de Tributação com Base
no Lucro Arbitrado
Art. 47.

O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
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I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no
lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei n? 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
11 - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e Iiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação
com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § I? do art. 76 da Lei
n? 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - o contribuinte não apresentar os arquivos ou sistemas na forma e prazo previstos nos arts. 11 a 13 da Lei n? 8.218,
de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art.
62 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas
utilizadas para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário.
§ I? Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do Imposto de Renda correspondente
com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2? N a hipótese do parágrafo anterior:

a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário, assegurada a tributação
com base no lucro real, relativa aos meses não submetidos ao
arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro
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real dos períodos não abrangidos por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5? do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da
alínea anterior, terá por vencimento o último dia útil do mês
subseqüente ao de encerramento do referido período.
Art. 48. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação do percentual de quinze por cento sobre a receita bruta auferida.
Parágrafo único. Nas seguintes atividades, o percentual de
que trata este artigo será de:
a) trinta por cento sobre a receita bruta, no caso de venda
no País, por intermédio de agentes ou representantes de pessoas
jurídicas estabelecidas no exterior, quando faturadas diretamente ao comprador;
b) trinta por cento sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços em geral, inclusive serviços de transporte;
cl três por cento sobre a receita bruta de revenda de combustíveis derivados de petróleo e álcool etilico carburante;
d) quarenta e cinco por cento sobre a receita bruta auferida
com:
d.l) a administração ou locação de bens imóveis, móveis e
direitos de qualquer natureza;
d.2) a prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica. gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring);
d.3) as atividades mencionadas no inciso III do art. 36 desta lei.
Art. 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento
de terrenos e à incorporação de prédios em condomínio terão
seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta o custo do
imóvel devidamente comprovado.
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou cujo recebimento esteja previsto
para o próprio mês.
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Art. 50. A sociedade civil de prestação de serviços relativos a profissão regulamentada, submetida ou não ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei n? 2.397, de 1987, terá o
seu lucro arbitrado deduzindo-se da receita bruta mensal os
custos e as despesas devidamente comprovados.
Parágrafo único. No caso de sociedade civil de prestação
de serviços relativos a profissão regulamentada, submetida ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei n? 2.397, de 1987,
o lucro arbitrado ficará sujeito à incidência do Imposto de Renda calculado com base na tabela progressiva mensal e na declaração de rendimentos.
Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
não conhecida a receita bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes
alternativas de cálculo:
I - 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro real referente ao último período em que pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais, atualizado monetariamente;
II - 0,04 (quatro centésimos) da soma dos valores do
ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;
III - 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, inclusive
a sua correção monetária contabilizada como reserva de capital,
constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade, atualizado monetariamente;
IV - 0,05 (cinco centésimos) do valor do patrimônio
liquido constante do último balanço patrimonial conhecido,
atualizado monetariamente;
V - 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI - 0,4 (quatro décimos) da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos empregados e das compras de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;
VII - 0,8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no
mês a empregados;
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VIII

0,9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devi-

do.
§ I? As alternativas previstas nos incisos V, VI e VII, a
critério da autoridade lançadora, poderão ter sua aplicação limitada, respectivamente, às atividades comerciais, industriais e
de prestação de serviços e, no caso de empresas com atividade
mista, ser adotados isoladamente em cada atividade.
§ 2? Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I,
quando o lucro real for decorrente de período-base anual, o valor que servirá de base ao arbitramento será proporcional ao
número de meses do período-base considerado.
§ 3? Para cálculo da atualização monetária a que se refetem os incisos deste artigo, serão adotados os índices utilizados
para fins de correção monetária das demonstrações financeiras,
tomando-se como termo inicial a data do encerramento do
período-base utilizado, e, como termo final, o mês a que se referir o arbitramento.
Art. 52. Serão acrescidos ao lucro arbitrado:
I - o ganho de capital, demais receitas e os resultados
positivos decorrentes das receitas não compreeendidas no art.
48 desta lei;
II - as parcelas dos valores controlados na parte «B» do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), que deveriam ter sido
adicionadas ao lucro real.
Parágrafo umco. N a hipótese do inciso I, a nãocomprovação dos custos pela pessoa jurídica implicará adição
integral da receita ao lucro arbitrado.
Art. 53. Sobre o lucro arbitrado mensalmente incidirá Imposto de Renda à ali quota de vinte e cinco por cento, sem prejuízo da incidência do adicional previsto nos incisos IH e IV do
art. 39 desta lei.
§ I? Poderão ser deduzidos do imposto apurado na forma
deste artigo o Imposto de Renda pago ou retido na fonte, ressalvado o disposto no art. 76, e os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, Valetransporte e Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
observados os limites e prazos previstos na legislação vigente.
bem como o disposto no § 2? do art. 39.
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§ 2? O Imposto de Renda de que trata este artigo deverá
ser pago até o último dia útil do segundo decêndio do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.

Art. 54. Presume-se rendimento pago aos SOCIOS ou acíonistas o lucro arbitrado deduzido do Imposto de Renda de que
trata o artigo anterior e da contribuição social 80 bre o lucro sobre ele incidente (art. 55).
§ I? O rendimento referido neste artigo será tributado exc1usivamente na fonte, à alíquota de quinze por cento.
§ 2? Considera-se vencido o imposto no terceiro dia útil da
semana subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
Art. 55. O lucro arbitrado na forma do art. 51 constituirá
também base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, de
que trata a Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988.

Seção VI
Da Declaração de Rendimentos
das Pessoas Juridicas
Art. 56. As pessoas juridicas deverão apresentar, até o último dia útil do mês de abril, declaração de rendimentos demonstrando 08 resultados auferidos no ano-calendário anterior.
§ I? A declaração de rendimentos será entregue na unidade local da Secretaria da Receita Federal que jurisdicionar o declarante ou nos estabelecimentos bancários autorizados, localizados na mesma jurisdição.
§ 2? No caso de encerramento de atividades, a declaração
de rendimentos deverá ser entregue até o último dia útil do mês
subseqüente ao da extinção.
§ 3? No caso de pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, a declaração de rendimentos será apresentada em
meios magnéticos, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.
§ 4? Fica o Ministro da Fazenda autorizado a alterar o
prazo para apresentação da declaração, dentro do exercicio financeiro, de acordo com os critérios que estabelecer.
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CAPÍTULO IV
Da Contribuição Social sobre o Lucro
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro
(Lei n? 7.689, de 1988) as mesmas rioriuas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.
§ I? Para efeito de pagamento mensal, a base de cálculo
da contribuição social será o valor correspondente a dez por
cento do somatório:
a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realízadas nos
mercados de renda variável;
d) dos rendimentos produzidos por apl icações financeiras
de renda fixa.
§ 2~ No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso
UI do art. 36, a base de cálculo da contribuição social corresponderá ao valor da receita bruta ajustada, quando for o caso,
pelo valor das deduções previstas no art. 29.
§ 3? A pessoa juridica que determinar o imposto de renda
a ser pago em cada mês com base no lucro real (art. 35), deverá
efetuar o pagamento da contribuição social sobre o lucro,
calculando-a com base no lucro liquido ajustado apurado em cada mês.
§ 4? No caso de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, a contribuição determinada
na forma dos §§ I? a 3? será deduzida da contribuição apurada
no encerramento do período de apuração.
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo negativa,
apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por
cento.
Art. 59. A contribuição social sobre o lucro das sociedades civis, submetidas ao regime de tributação de que trata o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan. 1995.

70
art. 1~ do Decreto-Lei n~ 2.397, de 1987, deverá ser paga até o último dia útil do més de janeiro de cada ano-calendário.
CAPÍTULO V
Da Tributação do Imposto de Renda na Fonte
Art. 60. Estão sujeitas ao desconto do Imposto de Renda
na fonte, à alíquota de cinco por cento, as importâncias pagas
às pessoas jurídicas:
I - a título de juros e de indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial;
II - a título de remuneração decorrente de contratos de
franquia empresarial.
Parágrafo úníco. O ímposto descontado na forma deste artigo será deduzido do imposto devido apurado no encerramento
do periodo-base.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas juridicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1 ~ A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2~, do art. 74 da Lei n~ 8.383, de 1991.
§ 2? Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no
dia do pagamento da referida importãncia.
§ 3~ O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto.
Art. 62. A partir de 1~ de janeiro de 1995, a alíquota do
Imposto de Renda na fonte de que trata o art. 44 da Lei n? 8.541,
de 1992, será de 35 % .
Art. 63. Os prêmios distribuídos sob a forma de bens e
serviços, através de concursos e sorteios de qualquer espécie,
estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de trinta e
cinco por cento, exclusivamente na fonte.
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§ 1~ O imposto de que trata este artigo incidirá sobre o valor de mercado do prêmio, na data da distribuição, e será pago
até o terceiro dia útil da semana subseqüente ao da distribuição.

§ 2? Compete à pessoa juridica que proceder à distribuição de prêmios, efetuar o pagamento do imposto correspondente, não se aplicando o reajustamento da base de cálculo.
§ 3~ O disposto neste artigo não se aplica aos prêmios em
dinheiro, que continuam sujeitos à tributação na forma do art.
14 da Lei n? 4.506, de 30 de novembro de 1964.
Art. 64. O art. 45 da Lei n~ 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 45. E stão sujeitas à incidência do Imposto de
Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho. associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1 ~ O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados.
§ 2~ O imposto retido na forma deste artigo poderá
ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a
cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação; na forma e condições definidas em ato normativo do
Ministro da Fazenda.»

CAPiTULO VI
Da Tributação das Operações Financeiras

Seção I
Do Mercado de Renda Fixa
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira
de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan. 1995.
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soa jurídica isenta, a partir de I? de janeiro de 1995, sujeita-se à
incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por
cento.
§ I? A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários !IOF), de que trata a Lei
n? 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2? Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende qualquer forma de transmissão da
propriedade. bem como a liquidação. resgate, cessão ou repactuação do título ou aplícacão.
§ 3? Os rendimentos periódicos produzidos por título ou
aplicação, bem como qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do Imposto de
renda na fonte por ocasião de sua percepção.
§ 4? O disposto neste artigo aplica-se também:
a) às operações conjugadas que permitam a obtenção de
rendimentos predeterminados, realizadas nas bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como no mercado de balcão;
b) às operações de transferência de dívidas realizadas com
instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou com pessoa jurídica nãofinanceira;
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a
pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 5? Em relação às operações de que tratam as alíneas a e
b do § 4?, a base de càlculo do imposto será:
a) o resultado positivo auferido no encerramento ou liquídação das operações conjugadas;
bl a diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa jurídica responsável pelo pagamento da obrigação, acrescida do respectivo Imposto de Renda retido.
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§ 6? Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas
com vistas a definir as características das operações de que tratam as alíneas a e b do § 4?
§ 7? O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao
pagamento de dívidas, no caso de que trata a alínea b do § 4?;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do titulo ou da aplicação, nos demais casos.
§ 8? E responsável pela retenção do imposto a pessoa
jurídica que receber os recursos, no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica que efetuar o pagamento
do rendimento, nos demais casos.
Art. 66. Nas aplicações em fundos de renda fixa, inclusive, em Fundo de Apl icação Financeira (FAF), resgatadas a partir de I? de janeiro de 1995, a base de cálculo do imposto sobre a
renda na fonte será constituída pela diferença positiva entre o
valor do resgate, líquido de IOF, e o valor de aquisição da quota.
Parágrafo único. O imposto, calculado à alíquota de dez
por cento, será retido pelo administrador do fundo na data do
resgate.
Art. 67. As aplicações financeiras de que tratam os arts.
65, 66 e 70, existentes em 31 de dezembro de 1994, terão os respectivos rendimentos apropriados pro-rata tempore até aquela
data e tributados nos termos da legislação à época vigente.
§ I? O imposto apurado nos termos deste artigo será adicionado àquele devido por ocasião da alienação ou resgate do
título ou aplicação.
§ 2? Para efeitos de apuração da base de cálculo do imposto quando da alienação ou resgate, o valor dos rendimentos,
apropriado nos termos deste artigo, será acrescido ao valor de
aquisição da aplicação financeira.
§ 3? O valor de aquisição existente em 31 de dezembro de
1994, expresso em quantidade de Ufir, será convertido em Real,
pelo valor de R$ 0,6767.
§ 4? Excluem-se do disposto neste artigo as aplicações em
Fundo de Aplicação Financeira (F AF) existentes em 31 de dezembro de 1994, cujo valor de aquisição será apurado com base
no valor da quota na referida data.
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§ 5~ Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata este artigo, produzidos a partir de 1~ de janeiro de 1995, poderão ser excluídos do lucro real, para efeito de incidência do
adicional do Imposto de Renda de que trata o art. 39.
§ 6~ A faculdade prevista no parágrafo anterior não se
aplica aos rendimentos das aplicações financeiras auferidos por
instituição financeira, sociedade corretora de títulos e valores
mobiliários, sociedade distribuidora de titulos e valores mobiliários, sociedade de seguro, previdência e capitalização.
Art. 68. São isentos do Imposto de Renda:
I - os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos
de renda fixa;
II - os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimentos, de titularidade de fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de fundos de investimentos;
III - os rendimentos auferidos por pessoa física em contas
de depósitos de poupança, de Depósitos Especiais Remunerados
(DER) e sobre os juros produzidos por letras hipotecárias.
Art. 69. Ficam revogadas as isenções previstas na legislação do Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos por
pessoas jurídicas em contas de depósitos de poupança, de Depósitos Especiais Remunerados (DER) e sobre os juros produzidos
por letras hipotecárias.
Parágrafo único. O imposto devido sobre os rendimentos
de que trata este artigo será retido por ocasião do crédito ou pagamento do rendimento.
Art. 70. As operações de mútuo e de compra vinculada à
revenda, DO mercado secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, continuam equiparadas às operações de renda fixa para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte.
§ I? Constitui fato gerador do imposto:
a) na operação de mútuo, o pagamento ou crédito do rendimento ao mutuante;
b) na operação de compra vinculada à revenda, a operação
de revenda do ouro.
§ 2~ A base de cálculo do imposto será constituída:
a) na operação de mútuo, pelo valor do rendimento pago ou
creditado ao mutuante:
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b} na operação de compra vinculada à revenda, pela diferença positiva entre o valor de revenda e o de compra do ouro.
§ 3~ A base de cálculo do imposto, em Reais, na operação
de mútuo, quando o rendimento for fixado em quantidade de
ouro, será apurada com base no preço médio verificado no mercado à vista da bolsa em que ocorrer o maior volume de operações com ouro, na data da liquidação do contrato, acrescida do
Imposto de Renda retido na fonte.
§ 4~ No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverão ser ainda observados que:
a) a diferença positiva entre o valor de mercado, na data do
mútuo, e o custo de aquisição do ouro será incluída pelo mutuante na apuração do ganho liquido de que trata o art. 72;
b} as alterações no preço do ouro durante o decurso do prazo do contrato de mútuo, em relação ao preço verificado na data
de realização do contrato, serão reconhecidas pelo mutuante e
pelo mutuário como receita ou despesa, segundo o regime de
competência;
c) para efeito do disposto na alinea b será considerado o
preço médio do ouro verificado no mercado à vista da bolsa em
que ocorrer o maior volume de operações, na data do registro da
variação.
§ 5~ O Imposto de Renda na fonte será calculado
aplicando-se a aliquota prevista no art. 65.
§ 6? Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas
com vistas a definir as características da operação de compra
vinculada à revenda de que trata este artigo.
Art. 71. Fica dispensada a retenção do Imposto de Renda
na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa quando o beneficiário do rendimento declarar à fonte pagadora, por escrito. sua condição de entidade imune.

Seção II
Do Mercado de Renda Variável
Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1? de janeiro de 1995, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan . 1995.
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ca isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da Legislação vigente, com as alterações introduzidas por esta lei.
§ 1? A aliquota do imposto será de dez por cento, aplicável sobre os ganhos liquidos apurados mensalmente.
§ 2? Os custos de aquisição dos ativos objeto das operações de que trata este artigo serão:
a) considerados pela média ponderada dos custos unitários;
b) convertidos em Real pelo valor de R$0,6767, no caso de
ativos existentes em 31 de dezembro de 1994, expressos em
quantidade de Ufir.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se também:
a) aos ganhos Iíquidos auferidos por qualquer beneficiário,
na alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa;
b) aos ganhos liquidos auferidos pelas pessoas juridicas na
alienação de participações societárias, fora de bolsa.
§ 4? As perdas apuradas nas operações de que trata este
artigo poderão ser compensadas com os ganhos liquidos auferidos nos meses subseqüentes, em operações da mesma natureza.
§ 5? As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-trade) somente poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em operações da mesma espécie
(day-trade) .
§ 6? O ganho liquido mensal correspondente a operações
day-trade:
a) integrará a base de cálculo do imposto de que trata este
artigo;
b) não poderá ser compensado com perdas incorridas em
operações de espécie distinta.
§ 7? O disposto nos §§ 4? e 5? aplica-se, inclusive, às perdas existentes em 31 de dezembro de 1994.
§ 8? Ficam isentos do Imposto de Renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações no mercado à vista de ações nas bolsas de valores e em operações com ouro, ativo financeiro. cujo valor das alienações realizadas em cada mês
seja igualou inferior a 5.000 Ufirs, para o conjunto de ações e
para o ouro, ativo financeiro, respectivamente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):5-97, jan. 1995.

77

Art. 73. O rendimento auferido no resgate de quota de
fundo de ações, de commodities, de investimento no exterior,
clube de investimento e outros fundos da espécie, por qualquer
beneficiário, inclusive pessoa jurídica ,isenta, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1? A base de cálculo do imposto é constituida pela diferença positiva entre o valor de resgate, líquido de IOF, e o valor de aquisição da quota.
§ 2? Os ganhos líquidos previstos nos arts. 72 e 74 e os
rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa auferidos pelas carteiras dos fundos e clubes de que trata este artigo são isentos de Imposto de Renda.
§ 3? O imposto de que trata este artigo será retido pelo administrador do fundo ou clube na data do resgate.
§ 4? As aplicações nos fundos e clubes de que trata este
artigo, existentes em 31 de dezembro de 1994, terão os respectivos rendimentos apropriados pro-rata tempore até aquela data.
§ 5? No resgate de quotas, existentes em 31 de dezembro
de 1994, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
a) se o valor de aquisição da aplicação, calculado segundo o
disposto no § 2? do art. 67, for inferior ao valor de resgate, o
imposto devido será acrescido do imposto apurado nos termos
daquele artigo;

b) em qualquer outro caso, a base de cálculo do imposto no
resgate das quotas será a diferença positiva entre o valor de
resgate, líquido do 10 F, e o valor original de aquisição,
aplícando-se a alíquota vigente em 31 de dezembro de 1994.
§ 6? Para efeito da apuração prevista na alínea b do § 5?,
o valor original de aquisição em 31 de dezembro de 1994, expresso em quantidade de Ufir, será convertido em Real pelo valor
de R$O,6767.
§ 7? Os rendimentos produzidos a partir de 1? de janeiro
de 1995, referentes a aplícações existentes em 31 de dezembro de
1994 nos fundos e clubes de que trata este artigo, poderão ser
excluídos do lucro real para efeito de incidência do adicional do
Imposto de Renda de que trata o art. 39.
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Art. 74. Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda
na fonte à alíquota de dez por cento, os rendimentos auferidos
em operações de swap.
§ i? A base de cálculo do imposto das operações de que
trata este artigo será o resultado positivo auferido na liquidação
do contrato de swap.
§ 2? O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar
o pagamento do rendimento, na data da liquidação do respectivo contrato.
§ 3? Somente será admitido o reconhecimento de perdas
em operações de swap registradas nos termos da legislação vigente.
Art. 75. Ressalvado o disposto no § 3? do art. 74, fica o
Poder Executivo autorizado a permitir a compensação dos resultados apurados nas operações que tratam os arts. 73 e 74, definindo as condições para a sua realização.

Seção III
Das Disposições Comuns à Tributação
das Operações Financeiras
Art. 76. O Imposto de Renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa ou pago sobre
os ganhos líquidos mensais será:
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou
na data da extinção, no caso de pessoa jurídíca submetida ao
regime de tributação com base no lucro real;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, inclusive isenta,
e de pessoa física.
§ i? No caso de sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. i? do
Decreto-Lei n? 2.397, de 1987, o imposto poderá ser compensado
com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimen·
tos aos sócios beneficiários.
§ 2? Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os ganhos Iíquidos produzidos a partir
de i? de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.
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§ 3? As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-trade), realizadas em mercado de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na apuração
do lucro real.
§ 4? Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 72 a 74 somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações previstas naqueles artigos.
§ 5? Na hipótese do § 4?, a parcela das perdas adicionadas
poderá, no ano-calendário subseqüente, ser excluída na determinação do lucro real, até o limíte correspondente à diferença positiva apurada no mesmo ano, entre os ganhos e perdas decorrentes das operações realizadas.
§ 6? Fica reduzida a zero a aliquota do IOF incidente sobre operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa e
renda variável.
§ 7? O dísposto no § 6? não elide a faculdade do Poder
Executivo alterar a aliquota daquele imposto, conforme previsto no § I? do art. 153 da Constituição Federal e no parágrafo
único do art. I? da Lei n? 8.894, de 21 de junho de 1994.
Art. 77. O regime de tributação previsto neste capítulo
não se aplica aos rendimentos ou ganhos líquidos:
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e
valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil;
11 - nas operações de mútuo realizadas entre pessoas
jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas,
exceto se a mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil;
111 - nas operações realizadas nos mercados futuros de taxas de juros e de taxas de câmbio, e com ouro, ativo financeiro,
em qualquer mercado, para a carteira própria das instituições
referidas no inciso I;
IV - na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e controladas, e de participações
societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o
término do ano-calendário seguinte ao de suas aquisições;
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v - em operações de cobertura (hedgel realizadas em bolsa de valores, de mercadoria e de futuros ou no mercado de balcâo.
§ I? Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de
cobertura (hedge) as operações destinadas, exclusivamente, à
proteção contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da
pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 2? O Poder Executivo poderá definir requisitos adicionais para a caracterização das operações de que trata o parágrafo anterior, bem como estabelecer procedimentos para registro e
apuração dos ajustes diários incorridos nessas operações.
§ 3? Os rendimentos e ganhos líquidos de que trata este
artigo deverão compor a base de cálculo prevista nos arts. 28 ou
29 e o lucro real.
§ 4? Excluem-se do disposto neste artigo os rendimentos e
ganhos Iíquidos auferidos pelas associações de poupança e empréstimo, que serão tributados exclusivamente na fonte ou de
forma definitiva.
Seção IV

Da Tributação das Operações Financeiras Realizadas por
Residentes ou Domiciliados no Exterior
Art. 78. Os residentes on domiciliados no exterior
sujeitam-se às mesmas normas de tributação pelo Imposto de
Renda, previstas para os residentes ou domiciliados no país. em
relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa;
II - ganhos liquidos auferidos em operações realizadas
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

III - rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fixa e de renda variável 'e em clubes de invest.imentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan . 1995.

81
Parágrafo único. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto de
Renda, nos termos dos arts. 80 e 82, os rendimentos e ganhos de
capital decorrentes de aplicações financeiras, auferidos por fundos, sociedades de investimento e carteiras de valores mobiliários de que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou
jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo
residentes, domiciliados ou com sede no exterior.
Art. 79. O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários somente poderá ser realizado no
país por intermédio de representante legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder Executivo a
prestar tal serviço e que será responsável, nos termos do art.
128 do Código Tributário Nacional (Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966) pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por conta e ordem do representado.
§ i? O representante legal não será responsável pela retenção e recolhimento do Imposto de Renda na fonte sobre aplicações financeiras quando, nos termos da legislação pertinente tal
responsabilidade for atribuida a terceiro.
§ 2? O Poder Executivo poderá excluir determinadas categorias de investidores da obrigatoriedade prevista neste artigo.
Art. 80. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda,
à aliquota de dez por cento, os rendimentos e ganhos de capital
auferidos no resgate pelo quotista, quando distribuidos, sob
qualquer forma e a qualquer titulo, por fundos em condominio,
a que se refere o art. 50 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965,
constituidos na forma prescrita pelo Conselho Monetário NacionaI e mantidos com recursos provenientes de conversão de débitos externos brasileiros, e de que participem, exclusivamente,
pessoas fisicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades de investimentos coletivos, residentes, domiciliados, ou com sede no
exterior.
§ i? A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição da
quota.
§ 2? Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelas
carteiras dos fundos de que trata este artigo, são isentos de Imposto de Renda.
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Art. 81. Ficam sujeitos ao Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de dez por cento, os rendimentos auferidos:
I - pelas entidades mencionadas nos arts. I? e 2? do
Decreto-Lei n? 2.285, de 23 de julho de 1986:
II - pelas sociedades de investimento a que se refere o
art. 49 da Lei n? 4.728, de 1965, de que participem, exclusivamente, investidores estrangeiros;
IH - pelas carteiras de valores mobiliários. inclusive vinculadas à emissão, no exterior, de certificados representativos
de ações, mantidas, exclusivamente, por investidores estrangeíros.
§ I? Os ganhos de capital ficam excluídos da incidência do
Imposto de Renda quando auferidos e distribuídos, sob qualquer
forma e a qualquer título, inclusive em decorrêncía de liquidação parcial ou total do investimento pelos fundos, sociedades ou
carteiras referidos no caput deste artigo.
§ 2? Para os efeitos deste artigo, consideram-se:
a) rendimentos: quaisquer valores que constituam rernuneração de capital aplicado, inclusive aquela produzida por titulos
de renda variável, tais como juros, prêmios, comissões, ágio,
deságio e participações nos lucros, bem como os resultados positivos auferidos em aplicações nos fundos e clubes de investimento de que trata o art. 73:
b)

ganhos de capital, os resultados positivos auferidos:

b.I) nas operações realizadas em bolsas de valores, de mer-

cadorias, de futuros e assemelhadas, com exceção das operações
conjugadas de que trata a alínea a do § 4? do art. 65;
b.2) nas operações com ouro, ativo financeiro, fora de boisa;
§ 3? A base de cálculo do Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos pelas entidades de que trata este artigo será
apurada:
a) de acordo com os critérios previstos nos arts. 65 a 67 no
caso de aplicações de renda fixa:
b) de acordo com o tratamento previsto no §·3? do art. 65
no caso de rendimentos periódicos;
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c) pelo valor do respectivo rendimento ou resultado positivo, nos demais casos.

§ 4? Na apuração do imposto de que trata este artigo serão indedutíveis os prejuízos apurados em operações de renda
fixa e de renda variável.
§ 5? O disposto neste artigo alcança, exclusivamente, as
entidades que atenderem às normas e condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário N acionai, não se aplicando, entretanto, aos fundos em condomínio referidos no art. 80.

§ 6? Os dividendos e as bonificações em dinheiro estão sujeitas ao imposto de renda à alíquota de quinze por cento.

Art. 82. O imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
auferidos pelas entidades de que trata o art. 81, será devido por
ocasião da cessão, resgate, repactuação ou liquidação de cada
operação de renda fixa, ou do recebimento ou crédito, o que primeiro ocorrer, de outros rendimentos, inclusive dividendos e
bonificações em dinheiro.
§ I? O imposto será retido pela instituição administradora
do fundo, sociedade de investimento ou carteira, e pelo banco
custodiante, no caso de certificados representativos de ações,
sendo considerado como exclusivo de fonte.

§ 2? Os dividendos que forem atribuídos às ações integrantes do patrimônio do fundo, sociedade ou carteira, serão registrados, na data em que as ações forem cotadas sem os respectivos direitos (ex-dividendos), em conta representativa de
rendimentos areceber, em contrapartida à diminuição de idêntico valor da parcela do ativo correspondente às ações às quais se
vinculam, acompanhados de transferência para a receita de dividendos de igual valor a débito da conta de resultado de variação da carteira de ações.
§ 3? Os rendimentos submetidos à sistemática de tributação de que trata este' artigo não se sujeitam a nova incidência
do imposto de renda quando distribuídos.
§ 4? O imposto deverá ser pago até o terceiro dia útil da
semana subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores.
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CAPiTULO VII
Dos Prazos de Recolhimento
Art. 83. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se
verifique a partir de 1? de janeiro de 1995, os pagamentos do Imposto de Renda retido na fonte, do imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e
valores mobiliários e da contribuição para o Programa de Integração Social-PIS/Pasep deverão ser efetuados nos seguintes
prazos:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):
a) Até o último dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência do fato gerador ou na data da remessa, quando esta for efetuada antes, no caso de lucro de filiais, sucursais, agências ou
representações, no país. de pessoas jurídicas com sede no exterior;
b) na data da ocorrência do fato gerador, no caso dos demais rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados DO exterior;
c) até o último dia útil do mês subseqüente ao da distribuição automática dos lucros, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1? do Decreto-Lei
n? 2.397, de 1987;
d) até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos.
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Titulos e Valores Mobiliários:
a) até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo
financeiro;
b) até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de cobrança ou registro contábil do imposto. nos demais casos.
In - Contribuição para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep): até o último dia útil da quinzena subseqüente
ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
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CAPÍTULO VIII
Das Penalidades e dos Acréscimos Moratórios
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores vierem
a ocorrer a partir de I? de janeiro de 1995, não pagos nos prazos
previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I ~ juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de
captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
II - multa de mora aplicada da seguinte forma:
a) dez por cento, se o pagamento se verificar no próprio
mês do vencimento;
b) vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte ao do vencimento;
c) trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a partir do segundo mês subseqüente ao do vencimento.
§ I? OS juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao do vencimento, e a multa de mora, a partir
do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2? O percentual dos juros de mora relativo ao mês em
que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1 % .
§ 3? Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no
inciso l, deste artigo, poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § I?, da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de
1966, no art. 59 da Lei n? 8.383, de 1991, e no art. 3? da Lei n?
8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 4? Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo,
serão aplicados também às contribuições sociais arrecadadas
pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio imobiliário,
quando não recolhidos nos prazos previstos na legislação específica.
§ 5?

Em relação aos débitos referidos no art. 5? desta lei
incidirão, a partir de I? de janeiro de 1995, juros de mora de um
por cento ao mês-calendário ou fração.
§ 6? O disposto no § 2? aplica-se, inclusive, às hipóteses
de pagamento parcelado de tributos e contribuições sociais, previstos nesta lei.
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§ 7? A Secretaria do Tesouro N acionaI divulgará mensalmente a taxa a que se refere o inciso I deste artigo.
Art. 85. O produto da arrecadação dos juros de mora, no
que diz respeito aos tributos e contribuições, exceto as contríbuições arrecadadas pelo INSS, integra os recursos referidos
nos arts. 3?, parágrafo único, 4? e 5?, § 1?, da Lei n? 7.711, de 22
de dezembro de 1988, e no art. 69 da Lei n? 8.383, de 1991, até o
limite de juros previstos no art. 161, § 1?, da Lei n? 5.172, de 25
de outubro de 1966.
Art. 86. as pessoas fisicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte, deverão
fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação
de natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto de renda retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso.
§ 1? No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as deduções e os rendimentos, deverão ser informados por seus valores em Reais.
§ 2? As pessoas fisicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refere este artigo, ficarão sujeitas ao pagamento de multa de cinqüenta Ufirs por documento.
§ 3? A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre
rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte, será
aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
§ 4? Na mesma penalidade incorrerá aquele que se benef'iciar da informação, sabendo ou devendo saber da sua falsidade.
Art. 87. Ap licar-se-âo às microempresas, as mesmas penalidades previstas na legislação do Imposto de Renda para as demais pessoas jurídicas.
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a
pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago;
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II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de
declaração de que não resulte imposto devido.
§ l? O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas fisicas;
bl de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
§ 2? A não regularização no prazo previsto na intimação,
ou em caso de reincidência, .acarretará o agravamento da multa
em cem por cento sobre o valor anteriormente aplicado.
§ 3? As reduções previstas no art. 6? da Lei n? 8.218, de 29
de agosto de 1991 e art. 60 da Lei n? 8.383, de 1991 não se aplicam às multas previstas neste artigo.
§ 4? O disposto neste artigo, aplica-se aos casos de retificação de declaração de rendimentos quando esta houver sido
apresentada após o prazo previsto na legislação, com diferença
de imposto a maior.
Art. 89. Serão aplicadas multas de mil Ufirs e de duzentas
Ufirs, por mês ou fração de atraso, às pessoas jurídicas, cuja
escrituração do Diário ou livro Caixa (art. 45, parágrafo único),
respectivamente, contiver atraso superior a trinta dias, contado
a partir do último mês escriturado.
Parágrafo único. A não regularização no prazo previsto na
intimação acarretará o agravamento da multa em cem por cento
sobre o valor anteriormente aplicado, sem prejuízo do disposto
no art. 47.
Art. 90. O art. 14 da Lei n? 8.847, de 28 de janeiro de 1994,
com a redação dada pelo art. 6? da Lei n? 8.850, de 28 de janeiro
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14. O valor do ITR, apurado na forma do art.
5? desta lei, deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado.
Parágrafo único. A opção do contribuinte, o imposto
poderá ser parcelado em até três quotas iguais, mensais e
sucessivas, observado o seguinte:
a) nenhuma quota será inferior a R$35,OO e o imposto
de valor inferior a R$70,OO será pago de uma só vez;
bl a primeira quota deverá ser paga até o último dia
útil do mês subseqüente àquele em que o contribuinte for
notificado;
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c) as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à
taxa média mensal de captação do Tesouro N acionaI relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna, vencerão no último día útil de cada més;
di é facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas.:

CAPÍTULO IX
Do Parcelamento de Débitos
Art. 91. O parcelamento dos débitos de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, autorizado pelo art. 11 do
Decreto-Lei n? 352, de 17 de junho de 1968, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n? 623, de 11 de junho de 1969, pelo inciso lI,
do art. 10 do Decreto-Lei n? 2.049, de 1? de agosto de 1983, e pelo inciso lI, do art. 11 do Decreto-Lei n? 2.052, de 3 de agosto de
1983, com as modificações que lhes foram introduzidas, poderá
ser autorizado em até trinta prestações mensais.
Parágrafo único. O débito que for objeto de parcelamento,
DOS termos deste artigo, será consolidado na data da concessão
e terá o seguinte tratamento:
a) se autorizado em até quinze prestações:
a.l) o montante apurado na consolidação será dividido pelo
número de prestações concedidas;
a.2) o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa média mensal
de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária
Federal Interna, calculados a partir da data do deferimento até
o mês do efetivo pagamento;
b) se autorizado em mais de quinze prestações mensais:
b.l) o montante apurado na consolidação será acrescido de
encargo adicional, correspondente ao número de meses que exceder a quinze, calculado à razão de dois por cento ao mês, e dividido pelo número de prestações concedidas;
b.21 sobre o valor de cada prestação incidirão, ainda, os juros de que trata a alínea e.z deste artigo.
Art. 92. Os débitos vencidos até 31 de outubro de 1994, poderão ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os
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pedidos sejam apresentados na unidade da Secretaria da Receita Federal da jnrisdição do contribuinte até 31 de março de
1995.
Parágrafo único. Sobre os débitos parcelados nos termos
deste artigo, não incidirá o encargo adicional de que trata a
alínea b.1 do parágrafo único do art. 91.
Art. 93. Não será concedido parcelamento de débitos relativos ao Imposto de Renda, quando este for decorrente da realíz açâo de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n? 8.541,
de 1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 desta lei.
Art. 94. A partir de 15 de janeiro de 1995, a falta de pagamento de qualquer prestação de débito pelo objeto de parcelamento, deferido anteriormente à publicação desta lei, implicará
imediata rescisão do parcelamento.

CAPiTULO X
Das Disposições Finais
Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas
Especiais de Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela
Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas
Especiais de Exportação - Comissão Befiex, poderão, observado o disposto no art. 42, compensar o prejuízo fiscal verificado
em um período-base com o lucro real determinado nos seis anoscalendário subseqüentes, independentemente da distribuição de
lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas.
Art. 96. A opção de que trata o § 4? do art. 31 da Lei n?
8.541, de 1992, relativo ao imposto incidente sobre o lucro inflacionário acumulado realizado no mês de dezembro de 1994, será
manifestada pelo pagamento até o vencimento da 1~ quota ou
quota única do respectivo tributo.
Art. 97. A falta ou insuficiência de pagamento do Imposto
de Renda e da contribuição social sobre o lucro está sujeita aos
acréscimos legais previstos na legislação tributária federal.
Parágrafo único. No caso de lançamento de ofício, no decorrer do ano-calendário, será observada a forma de apuração
da base de cálculo do imposto, adotada pela pessoa jurídica.
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Art. 98. Para efeito do diposto no § 3?, do art. 66, da
Lei n? 8.383, de 19m, a correção monetária será calculada com
base na variação da Ufir, verificada entre o trimestre subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior de tri?utos, co~ltri
buiçôes federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrímoniais, e o trimestre da compensação ou restituição.
Art. 99. No caso de lançamento de oficio, as penalidades
previstas na legislação tributária federal, expressas em Ufirs, serão reconvertidas para Reais, quando aplicadas a infrações cometidas a partir de I? de janeiro de 1995.
Art. 100. Poderão ser excluídos do lucro líquido, para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro, os juros reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional (NTN). emitidas para troca compulsória no âmbito do Programa N acionai de Privatização (PND).
Parágrafo único. O valor excluído será controlado na parte
«B» do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), e computado
na determinação do lucro real e da contribuição social sobre o
lucro no periodo do seu recebimento.
Art. 101. Fica acrescentado o § 4? ao art. 24 do Decreto-lei
n? 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
«Art. 24.
.
.
§ 4? A reserva de reavaliação relativa a participações
societárias vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatização (art. 9? da Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990), poderá,
quando da conclusão da operação de venda, ser estornada
em contrapartida da conta de investimentos.»
Art. 102. O disposto nos arts. 100 e 101 aplica-se, inclusive, em relação ao ano-calendário de 1994.
Art. 103. As pessoas jurídicas que explorarem atividade
comercial de vendas de produtos e serviços poderão promover
depreciação acelerada dos equipamentos Emissores de Cupom
Fiscal (ECF) novos, que vierem a ser adquiridos no período
compreendido entre I? de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de
1995.
§ I? A depreciação acelerada de que trata este artigo será
calculada pela aplicação da taxa de depreciação usualmente admitida, sem prejuízo da depreciaçâo normal.
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§ 2? O total acumulado da depreciação, inclusive a normal, não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.
§ 3? O disposto neste artigo somente alcança os equipamentos:
a) que identifiquem no cupom fiscal emitido os produtos ou
serviços vendidos; e
b) cuja utilização tenha sido auotrizada pelo órgão competente dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Art. 104. A partir de I? de janeiro de 1996, o inventário
periódico somente será admitido, para efeito da determinação
do lucro real, se a pessoa juridica identificar, no documento fiscal de venda, a especificação do produto.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará arbitramento do lucro da pessoa jurídica.
Art. 105. As contribuições patronais e outros encargos das
empresas para custeio de benefícios complementares ou assemelhados aos da previdência socíal, pagos pelas pessoas jurídicas
a entidades de previdência privada, somente serão dedutíveis
na determinação do lucro real e da contribuição social sobre o
lucro, atê o montante equivalente ao dobro do valor da contribuição dos respectivos funcionários.
Art. 106. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a
forma de fixação da taxa de câmbio, para cálculo dos impostos
incidentes na importação, de que trata o parágrafo único do art.
24 do Decreto-lei n? 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. I? da Lei n?' 7.683, de 2 de dezembro de 1988.
Art. 107. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação. na proporção de três por cento, por mês ou fração de mês de sua permanência no País, sobre
o montante que seria devido na hipótese de despacho para consumo, nos termos e nas condições estabelecidos em regulamento.
Art. 108. O art. 4? da Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? Os produtos nacionais ou nacionalizados,
que entrarem na Área de Livre Comércio de 'I'abatínga, estarâo isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados,
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quando destinados às finalidades mencionadas no caput do
art. 3?
§ I? Ficam asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
relativos às matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, empregados na industrialização
dos produtos entrados na Área de Livre Comércio de Tabatinga.
§ 2? Estão excluídos dos benefícios fiscais de que
trata este artigo os produtos abaixo mencionados. compreendidos nos capítulos e/ou nas posições indicadas na
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, aprovada pela
Resolução n? 75, de 22 de abril de 1988, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com alterações posteriores:
a) armas e munições: capítulo 93;
b) veículos de passageiros: posição 8703 do capítulo 87,
exceto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e
jipes;
cl bebídas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto 2208.10 e 2208.90.0100) do capítulo 22;
d) produtos de perfumaria e de toucador, preparados e
preparações cosméticas: posições 3303 a 3307 do capítulo
33;
e) fumo e seus derívados: capítulo 24."
Art. 109. O art. 6? da Leí n? 8.210, de 19 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
(Art. 6? Os produtos nacionais ou nacionalizados,
que entrarem na Área de Livre Comércio. estarão isentos
do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando destinados às finalidades mencionadas no caput do art. 4?
§ I? Ficam asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos
produtos entrados na área de Lívre Comércio.
§ 2? Estão excluídos dos beneficios fiscais de que
trata este art.igo os produtos abaixo, compreendídos nos
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capítulos e/ ou nas posiçoes indicadas da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias, aprovada pela Resolução n? 75,
de 22 de abril de 1988. do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com .alterações posteriores:
I - armas e munições: capitulo 93;
11 - veículos de passageiros: posição 8703 do capitulo 87. exceto ambulãncias, carros funerários. carros celulares e jipes;
111 - bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208
(exceto 2208.10 e 2208.90.0100) do capitulo 22;
IV - produtos de perfumaria e de toucador, preparados e preparações cosméticas: posições 3303 a 3307 do
capitulo 33;
V - fumo e seus derivados: capitulo 24."
Art. 110. O art. 7? das Leis n?s 8.256, de 25 de novembro
de 1991. e 8.857. de 8 de março de 1994, passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 7? Os produtos nacionais ou nacionalizados,
que entrarem na Area de Livre Comércio, estarão isentos
do Imposto sobre Produtos Industrializados. quando destinados às finalidades mencionadas no caput do art. 4?
§ 1? Ficam asseguradas a manutenção e a utílízação
dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos
produtos entrados na Área de Livre Comércio.
§ 2? Estão excluídos dos beneficios fiscais de que
trata este artigo os produtos abaixo, compreendidos nos
capítulos e/ ou nas posições indicadas da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias, aprovada pela Resolução n? 75,
de 22 de abril de 1988, do Comitê Brasileiro de N omenclatura, com alterações posteriores:
I - armas e munições: capitulo 93;
11 - veículos de passageiros: posição 8703 do capitulo 87 exceto ambulância. carros funerários, carros celulares
e jipes;

111 - bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208
(exceto 2208.10 e 2208.90.0100) do capítulo 22;
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IV - produtos de perfumaria e de toucador, preparados e preparações cosméticas: posições 3303 a 3307 do
capítulo 33;
V - fumo e seus derivados: capítulo 24.)
Art. 111. O art. 14 do Decreto-Lei n? 1.593, de 21 de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14. Os cigarros apreendidos por infração de que
decorra pena de perdimento, ou que sejam declarados
abandonados, serão incinerados após o encerramento do
processo administrativo fiscal.
Parágrafo único. Fica vedada qualquer outra destinação aos cigarros de que trata este artigo..
Art. 112.

O art. 4? da Lei n? 7.944, de 20 de dezembro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 4?

Os valores da Taxa de Fiscalização, expres-

sos em Ufir, são os constantes na tabela anexa por faixas

de exigência de Patrimônio Líquido, devidos em cada trímestre, de acordo com o tipo de atividade do estabelecimento. apurados conforme os seguintes critérios:
I - unidade da federação (Estados e Distrito Federal) em que o estabelecimento tenha matriz - Coluna A; e
II - por unidade da federação em que o estabelecimento opere adicionalmente - Coluna B.
§ I? Para efeito do enquadramento nas faixas de Patrimônio Líquido exigido. o estabelecimento deverá considerar sua Margem de Solvência, tal qual estabelecida em
resolução própria do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).
§ 2? Exclusivamente com a finalidade da apuração da
Taxa de Fiscalização, enquanto o Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP) não definir a exigência e a forma
de cálculo da Margem de Solvência para a realização das
operações de seguro de vida individual, previdência privada e capitalização, deverá ser tomado como valor do PatriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):5-97, jan. 1995.

95
morno Líquido exigido para tais operações o equivalente a
oito por cento do saldo total das respectivas reservas e
provisões maternátícas.»
Art. 113. Ficam revogadas as normas previstas na legislação do Imposto de Renda relativas ao diferimento da tributação
do lucro inflacionário.
Art. 114. O lucro inflacionário acumulado existente em 31
de dezembro de 1994, continua submetido aos critérios de realização previstos na Lei n? 7.799, de 10 de julho de 1989, observado o disposto no art. 32 da Lei n? 8.541, de 1992.
Art. 115. O disposto nos arts. 48 a 51, 53, 55 e 56 da Medida Provisória n? 785, de 23 de dezembro de 1994, aplica-se somente aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994.
Art. 116. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de I? de janeiro de 1995.
Art. 117.
cificamente:

Revogam-se as disposições em contrário, e, espe-

I - os arts. 12 e 21, e o parágrafo único do art. 42 da Lei
n? 8.541, de 23 de dezembro de 1992;
II - o parágrafo único do art. 44 e o art. 47 da Lei n?
8.383, de 30 de dezembro de 1991;
III
1986;

art. 8? do Decreto-Lei n? 2.287, de 23 de julho de

IV

o § 3? do art. 3? da Lei n? 8.847, de 28 de janeiro de

1994;

V

VI

o art. 5? da Lei n? 8.850, de 28 de janeiro de 1994;
o art. 6? da Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de 1989.
Senado Federal, 20 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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ANEXO
Tabela a que se refere o art. 4? da Lei n ? 7.944,
de 20 de dezembro de 1989.
Em Ufir
Tipo de Instituição/Faixas de Patrimônio Líquido Exigido
Seguro do Ramo Vida
Abaixo de 5.000.000
Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
- Acima de 100.000.000

Seguro dos Ramos Elementares
Abaixo de 5.000.000
Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
- Acima de 100.000.000
Todos os Ramos de Seguros
- Abaixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
~ Acima de 100.000.000
Previdência Privada Aberta
- Abaixo de 5.000.000
Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.00
- Acima de 100.000.000
Capitalização
~ Abaixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
- Acima de 100.000.000

A

7.000
14.000
28.000
56.000

B

350
700

1.400
2.800

7.000
14.000
28.000
56.000

1.400
2.800

14.000
28.000
56.000
112.000

1.400
2.800
5.600

7.000
14.000
28.000
56.000
7.000
14.000
28.000
56.000

350
700

700

350
700

1.100
2.800
350
700

1.400
2.800

LEI N? 8.982, DE 24 DE JANEIRO DE 1995
Dá nova redação ao art 1? da Lei n?
6.567, de 24 de setembro de 1978, alterado
pela Lei n? 7.312, de 16 de maio de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
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Art. 1? O art. 1? da Lei n? 6.567, de 24 de setembro de
1978, alterado pela Lei n? 7.312, de 16 de maio de 1985, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1? Poderão ser aproveitados pelo regime de licenciamento, ou de autorização e concessão, na forma da
lei:
I - areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo de agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo industrial de beneficiamento, nem se destinem como matériaprima à indústria de transformação:
11 - rochas e outras substâncias minerais, quando
aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, moírões
e afins;
III - argilas usadas no fabrico de cerãmica vermelha;
IV - rochas, quando britadas para uso imediato na
construção civil e os calcários empregados como corretivo
de solo na agricultura.
Parágrafo único. O aproveítamento das substâncias
minerais referidas neste artigo fica adstrito à área máxima
de cinqüenta hectares.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se O art. 12 da Lei n? 6.567, de 24 de setembro de 1978.
Brasília, 24 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 813, DE 1~ DE JANEIRO
DE 1995 (*)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I

Da Estrutura
Art. 1~ A Presidência da República ê constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
§ 1~ Integram a Presidência da República como órgãos de
assessoramento imediato ao Presidente da República:
ai o Conselho de Governo;
b) a Advocacia-Geral da União;
c] o Alto Comando das Forças Armadas;
(*) Retificada no DO de 3.1.1995 (v. pág. 501 deste volume).
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d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2? Junto à Presidência da República funcionarão, como
órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República:
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seçüo II

Das Finalidades e da Organização
Art. 2? À Casa Civil da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação
e na integração da ação do governo, na verificação prévia da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso N acíonal, com os demais níveis da
Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura
básica:
I
Conselho do Programa Comunidade Solidária;
II
Gabinete;
III
Subchefia-Executiva;
IV
Subchefia para Assuntos Parlamentares;
V
Subchefia de Coordenação da Ação Governamental;
VI
Subchefia para Assuntos Jurídicos;
VII
Subchefia de Relações Intergovernamentais.
Art. 3? À Secretaria-Geral da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II
III
IV
V
VI

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
Assessoría Especial;
Secretaria de Controle Interno.
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Art. 4~ À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação social do governo, e de implantação de programas informativos e
de educação à distância, cabendo-lhe o controle, a supervisão e
coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Executiva;
III
Subsecretaria de Imprensa e Divulgação:
IV
Subsecretaria de Comunicação Institucional;
V - Subsecretaria de Programas de Educação à Distância.
Art. 5~ A Secretaria de Assuntos Estratégicos compete
promover estudos, elaborar, coordenar e controlar planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados
pelo Presidente da República, inclusive no tocante a informações e ao macrozoneamento geopolítico e econômico, executar as
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência
do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria de Inteligência;
III
Subsecretaria de Programas e Projetos Estratégicos;
IV
Centro de Estudos Estratégicos;
V
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações.
Art. 6~ À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, de zelar pela segurança pessoal do Chefe
de E stado e pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais
da Presidência da República, bem como dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura básica:
I
II

Gabinete;
Subchefia-Executiva;
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III - Subchefia da Marinha;
IV - Subchefia do Exército;
V - Subchefia da Aeronáutica;
VI - Subchefia de Segurança.
Art. 7? O Conselho de Governo, que tem por competência
assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, será dividido em dois níveis de
atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de
Estado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo
Presidente da República, ou por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos
membros para este fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade
de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse
as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ I? Para desenvolver as ações executivas das câmaras
mencionadas DO inciso 11, serâo constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários-Executivos dos Ministérios,
cujos titulares as integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa
Civil da Presidência da República, presididos por um de seus
membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2? O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação do
Presidente da República.
§ 3? É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor
sobre a criação das demais câmaras.
§ 4? O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento
e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o inciso 11 do

caput.
§ 5? O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso
II do caput e o § I?
Art. 8? À Advocacia-Geral da União compete assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, uniCol. Leis Rep. Eed . Brasil, Brasília, 187/1):99-388, jan. 1995.
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formizar a jurisprudência administrativa federal e coordenar,
supervisionar e controlar as atividades do serviço jurídico da
Administração Pública Federal, representar a União judicial e
extrajudicialmente, bem como desempenhar as demais atribuições previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Art. 9? O Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma
das Forças Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à
coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e.
será executado pelo secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas, mantida
sua atual estrutura, compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos para fixação da política,
estratégia e a doutrina militares, bem como na elaboração e
coordenação dos planos e programas dai decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou
conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as
sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos
de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças
Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes
e na coordenação das representações das Forças Armadas no
País e DO exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacíonal, com a composição e as atribuições previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas
Leis n?s 8.041, de 5 de junho de 1990, e Lei 8.183, de 11 de abril
de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão como Secretários-Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
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Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária,
vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações governamentais visando o atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o inciso I do art. 2?
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Organização
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
da Aeronáutica;
II
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
III
Agrária;
IV
da Ciência e Tecnologia;
V
das Comunicações;
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
IX
da Fazenda;
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento;
XVI
da Previdência e Assistência Social;
XVII
das Relações Exteriores;
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XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único: São Ministros de Estados os titulares
dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e
do Estado-Maior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência
de cada Ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) politicas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) politica de desenvolvimento institucional e capacitação
do servidor, no ãmbito da Administração Federal;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal çívíl,
de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor Público;
II - Ministério da Aeronáutica:
a) politica aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento da Força Aérea Brasileira;
cl defesa aérea nacional;
di operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os
serviços de apoio necessário à navegação aérea;
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g) orientação, incentivo. coordenação, apoio e realização de
pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica e espacial;
II planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio, necessários à Força Aérea
Brasileira e à aeronáutica civil.
III - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialízação,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário,
inclnsive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fi fiscalízação dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais
e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do. solo e da água, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário;
II pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
JI reforma agrária;
1) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energiz ação rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural.
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa cientifica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
atividades da ciência e tecnologia;
c) politica de desenvolvimento de informática e automação.
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v-

Ministério das Comunicações:
política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro
de radiofreqüências;
b) serviços postais.
VI - Ministério da Cultura:
a) politica nacional de cultura.
bl proteção do patrimônio histórico e cultural:
a)

VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e polítíca nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior. ensino supletivo, educação tecnológica e educação especial, exceto ensino militar;
di pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
t) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças
e adolescentes.
VIII - Ministério do Exército:
ai política militar terrestre;
bl organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
di planejamento estratégico e execução das ações relativas
à defesa interna e externa do País;
el participação na defesa da fronteira maritima e na defesa
aérea;
t) participação no preparo e na execução da mobilização e
desmobilização nacionais;
gl autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
hl produção de material bélico.
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IX - Ministério da Fazenda;
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

b) politica e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
1) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) politica e desenvolvimento da indústria, do comércio e
dos serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência
de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
t) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;

g) execução das atividades de registro do comércio;
h) café, açúcar e álcool.
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos politicos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;
d) segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
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e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência
e promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política
penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
11 documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral.
XII - Ministério da Marinha:
a) política naval;
b) constituição. organização. efetivos, aparelhamento e
adestramento das forças navais;
c) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da Marinha;
d) orientação e controle da Marinha Mercante e das demais
atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação
ou da defesa nacional;
e) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
f) adestramento militar e supervisão de adestramento civil
no interesse da segurança da navegação nacional;
gl polícia naval.
XIII - Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídrícos e da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
ações relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio amo
biente e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área amo
biental;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
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c) mineração e metalurgia;

di petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear.

xv -

Ministério do Planejamento e Orçamento:
formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
t) formulação e coordenação das politícas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
II fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos
programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I
do art. 159 da Constituição;
a)

XVI - Ministério da Previdéncia e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social.

XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) polrtica internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas,
técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;

d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasiloí-

ras em agências e organismos internacionais e multUaterais.
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XVIII -

Ministério da Saúde:

política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos indios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
1) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário
de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos
e alimentos;
h) pesquisa cientifica e tecnológica na área de saúde;
a)

XIX a)

b)
c)

di
e)
f)
g)

Ministério do Trabalho:

política nacional de emprego e mercado de trabalho;
trabalho e sua fiscalização;
política salarial;
formação e desenvolvimento profissional;
relações do trabalho;
segurança e saúde no trabalho;
política de imigração.

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

Parágrafo único. Em casos de calamidade pública ou de
necessidade de especial atendimento à população, o Presidente
da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios
Civis e Militares com os diferentes níveis da Administração PÚblica.
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Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15.

Haverá na estrutura básica de cada Ministério Cí-

vil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;
III
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
IV
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
V - Subsecretaria de Assuntos Administrativos.
§ 1 ~ No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria
Juridica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
§ 2~ Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a
que se refere o inciso I deste artigo. além da supervisão e da
coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções que lhe forem atribuidas pelo Ministro
de Estado.
§ 3~ Os órgãos a que se referem os incisos IV e V deste artigo integram a estrutura das Secretarias Executivas.

Seçao IV
Dos Órgãos E specificos
Art. 16. São órgãos especificos dos Ministérios:
I - no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado:
a) Secretaria de Serviços Gerais;
b) Secretaria de Organização e Informática;
c) Secretaria de Recursos Humanos;
d) Secretaria da Reforma do Estado.
II - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
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a) Conselho N acionai de Política Agrícola;

Comissão Especial de Recnrsos;
Secretaria de Política Agrícola;
di Secretaria de Defesa Agropecuária;
e) Secretaria de Desenvolvimento Rural;
1) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
gl Instituto Nacional de Meteorologia.
III - no Ministério da Ciência e Tecnologia;
a) Conselho NacionaI de Ciência e Tecnologia;
b) Conselho Nacional de Informática e Automação:
c) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
di Secretaria de Coordenação de Programas;
e) Secretaria de Tecnologia;
1) Secretaria de Política de Informática e Automação:
gl Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
h) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;
" Instituto N acionaI de Tecnologia.
IV - no Ministério das Comunicações;
a) Conselho Nacional de Comunicações;
b) Secretaria de Fiscalização e Outorga;
c) Secretaria de Administração de Radiofreqüências;
d) Secretaria de Serviços de Comunicações.
V - no Ministério da Cultura:
a) Conselho Nacional de Política Cultural;
bl Comissão N acionaI de Incentivo à Cultnra;
c) Comissão de Cinema;
d) Secretaria de Informações, Estudos e Planejamento;
el Secretaria de Intercâmbio e Projetos Especiais;
1) Secretaria de Apoio à Cultura;
g) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual.
VI - no Ministério da Educação e do Desporto:
b)

c)

ai Conselho Nacional de Educação;
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b)
c)
d)
e)

Conselho Superior de Desportos;
Secretaria de Educação Fundamental;
Secretaria de Educação Média e Tecnológica;
Secretaria de Educação Superior;
t) Secretaria de Desportos;
g) Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
h) Secretaria de Educação Especial;
I) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
j) Instituto Benjamin Constant;
1) Instituto N acionai de Educação de Surdos.
VII - no Ministério da Fazenda:
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacional de Política Fazendária;
c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho N acionai de Seguros Privados;
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
t) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
h) Comité Brasileiro de Nomenclatura;
I) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
j) Secretaria da Receita Federal;
1) Secretaria do Tesouro Nacional;
ro) Secretaria de Politica Econômica;
n) Secretaria de Acompanhamento Econômico;
o) Secretaria do Patrimônio da União;
p) Secretaria Federal de Controle;
q) Secretaria de Assuntos Internacionais;
r) Escola de Administração Fazendária;
s) Junta de Programação Financeira.
VIII - no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
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b) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação;
c) Assessoria Especial de Estratégia de Novos Negócios;
di Secretaria de Política Industrial;
el Secretaria de Política Comercial;
f) Secretaria de Comércio Exterior;
g) Secretaria de Turismo e Serviços;
h) Secretaria de Tecnologia Industrial.
IX - no Ministério da Justiça:
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
c) Conselho Nacional de Trãnsito;
d) Conselho Federal de Entorpecentes;
e) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
f) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
g) Conselho Nacional de Segurança Pública;
h) Secretaria dos Direitos da Cidadania;
1) Secretaria de Justiça;
j) Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública;
1) Secretaria de Direito Econômico;
m) Secretaria de Assuntos Legislativos;
n) Departamento de Polícia Federal;
o) Arquivo Nacional:
p) Imprensa Nacional;
q) Ouvidoria-Geral da República.
X - no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente;
bl Conselho N acionai da Amazônia Legal;
c) Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis;
d) Comitê do Fundo N acionai do Meio Ambiente;
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e) Secretaria
biente;
f) Secretaria
Legal;
g) Secretaria
mento Integrado;
h) Secretaria

de Coordenação dos Assuntos do Meio Amde Coordenação dos Assuntos da Amazônia
de Coordenação dos Assuntos de Desenvolvide Recursos Hidricos.

XI - no Ministério de Minas e Energia:
a) Secretaria de Minas e Metalurgia;
b) Secretaria de Energia.
XII - no Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) Comissão de Financiamentos Externos;
b) Comitê de Avaliação de Crédito ao Exterior;
c) Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
d) Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste;
e) Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
f) Conselho de Cartografia;
g) Secretaria Especial de Políticas Regionais;
h) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
1) Secretaria de Politica Urbana;
j) Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
1) Secretaria de Assuntos Internacionais;
m) Secretaria de Orçamento Federal;
n) Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira.
XIII - no Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) Conselho N acionai da Seguridade Social;
b) Conselho N acionai de Previdência Social;
c) Conselho Nacional de Assistência Social;
d) Conselho de Recursos da Previdência Social;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
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f) Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações
Sociais;
g) Secretaria de Previdência Social;
h) Secretaria de Assistência Social;
li Secretaria de Previdência Complementar;
j) Inspetoria-Geral da Previdência Social.

XIV - no Ministério das Relações Exteriores:
ai Cerimonial;
bl Secretaria de Planejamento Diplomático;
c) Inspetoria Geral do Serviço Exterior;
di Secretaria-Geral das Relações Exteriores, composta de:
1. Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos;
2. Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração Econômicos e de Comércio Exterior;
3. Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior.
e) Secretaria de Controle Interno;
f) Instituto Rio Branco;
g) missões diplomáticas permanentes;
h) repartições consulares;
li Conselho de Política Externa;
j) Comissão de Promoções.
XV - no Ministério da Saúde;
a) Conselho N acionai de Saúde:
bl Secretaria de Vigilância Sanitária;
c) Secretaria de Assistência à Saúde;
di Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990.
XVI - no Ministério do
ai Conselho Nacional do
bl Conselho N acionai de
c) Conselho Curador do

Trabalho:
Trabalho;
Imigração;
Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço;
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di Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
e) Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional;
f) Secretaria de Politicas de Emprego e Salário;
g) Secretaria de Relações do Trabalho;
hl Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;
11 Secretaria de Fiscalização do Trabalho.
XVII - no Ministério dos Transportes:
a) Secretaria de Produção;
b) Secretaria de Planejamento;
c) Secretaria de Desenvolvimento.
§ 1? São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios
Militares.
§ 2? O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro Oeste, de que trata a alinea d do inciso XII deste artigo, terá as atribuições previstas no art. 14 da
Lei n? 7.827, de 27 de setembro de 1989.
§ 3? O Conselho de Politica Externa, a que se refere a
alinea i do inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo SecretárioGeral das Relações Exteriores; pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos Subsecretários-Gerais de Assuntos
Politicos; de Assuntos de Integração, Econõmicos e de Comércio Exterior; do Serviço Exterior; e pelo Chefe de Gabinete do
Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção e Criação
de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidéncia da República, em Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
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III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, em Ministêrio da Administração Federal e
Reforma do Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazônia Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério
da Previdência e Assistência Social;
VI - no Ministério da Justiça:
a) a Secretaria N acionai de Entorpecentes, em Departamento de Entorpecentes, vinculado à Secretaria de Planejamento de
Ações Nacionais de Segurança Pública;
b) a Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretaria de
Assuntos Legislativos;
c) a Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, em Secretaria dos Direitos da Cidadania.
VII - na Casa Civil da Presidência da República:
a) a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, em
Subchefia de Relações Intergovernamentais;
VIII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
c) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
para a Secretaria de Planejamento e Avaliação, do Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de
Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da Região Sul, todas do Ministério da Integração
Regional, para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do
Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de
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gional, para a Secretaria de Política Urbana do Ministério do
Planejamento e Orçamento;

IV - da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional, para a Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V - da Secretaria de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, do Ministério da Integração Regional, para a Subchefia de Relações Intergovernamentais, da Casa Civil
da Presidência da República;
VI - das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do
Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Política
Urbana, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
VII - da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério
do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Assistência Social,
do Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - da Coordenadoria N acionai para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaria dos Direitos da Cidadania, do Ministério
da Justiça,
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da
Integração Regional, passa a integrar a estrutura da Secretaria
Especial de Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento
e Orçamento;
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência
(LBAI e Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(CBIAI, vinculadas ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III
o Ministério da Integração Regional;
IV
no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação
e Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito.
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v - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 20. A Secretaria Especial de Politicas Regionais, referida na alinea g do inciso XH do art. 16 desta medida provisória, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das politicas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
H - política e controle da aplicação dos fundos constitucionaís de desenvolvimento;
IH - defesa civil.
Art. 21.

Ficam transformados os cargos:

I - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos,
em Secretário da Secretaria de Assuntos Legislativos, no Ministério da Justiça:
H - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da Assessoria Especial, código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da Assessoria Especial, cargos de natureza especial, todos na
Secretaria-Geral da Presidência da República:
IH - de Secretário-Executivo da Secretaria Executiva, em
Subsecretário-Executivo da Secretaria-Executiva; de Secretário
da Secretaria de Inteligência, em Subsecretário da Subsecretaria de Inteligência; de Secretário da Secretaria de Programas e
Projetos Estratégicos, em Subsecretário da Subsecretaria de
Programas -e Projetos Estratégicos, todos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Art. 22. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do Centro-Oeste; e de Desenvolvimento da Região
Sul, todos do Ministério da Integração Regional;
H - de Secretário das Secretarias de Entorpecentes; e
de Trãnsito, no Ministério da Justiça;
HI - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, no Ministério da Justiça;
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IV - de Secretário da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, do Ministério da Integração Regional;
V - de Secretário da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;
VI - de Secretário da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do Ministério da Integração
Regional;
VII - de Secretário das Secretarias de Habitação; e de
Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Socíal;
VIII - de Secretário da Secretaria da Promoção Humana,
do Ministério do Bem-Estar Socíal;
IX - de Presidente das Fundações de que trata o incíso
I do art. 19 desta medida provisória;
X - de Secretário-Executivo, Chefe de Gabinete, Consultor Juridico nos Ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
XI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministério Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
XII
de Secretário de Policia Federal, no Ministério da
Justiça;
XIII
de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais,
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
XIV - de Subchefe da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República;
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe
da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro
de Estado da Previdência Social; e de Ministro de Estado do
Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 24. Ficam criados os cargos de natureza especial de
Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de
Secretário-Geral da Presidência da República, de Secretário de
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Comunicação Social da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que trata este
artigo terâo prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social e de Ministro de E stado do
Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no

País;

II - manter intercâmbio com organismos públicos e. privados, nacionais, internacionais e estrangeiros;

- articular-se com os demais segmentos da administração
pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área
dos esportes.
Parágrafo único. A Secretaria de Desportos, do Ministério
da Educação e do Desporto, se vinculará tecnicamente ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes e prestará o apoio
técnico e administrativo necessários ao seu desempenho.
Art. 27. Fica criado o cargo de natureza especial de
Secretário-Executivo da Câmara de Politicas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3? do art. 7? desta medida
provisória.
§ I? O titular do cargo de que trata este artigo será também o titular da Secretaria Especial de Politicas Regionais do
Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 2? O Presidente da República encaminhará ao Congresso
Nacionai projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, §
I?, inciso Il, da Constituição, para incluir o Secretário Especial
de Politicas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento, nos Conselhos Deliberativos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de AdmiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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nistração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 28. Ficam criados os cargos:
I - de Natureza Especial:
a) de Subchefe-Executivo da Casa Civil e de SubchefeExecutivo da Casa Militar, da Presidência da República;
b) de Subsecretário-Executivo; de Subsecretário de Imprensa e Divulgação; de Subsecretário de Comunicação Institucional; de Subsecretário de Programas de Educação à Distância,
todos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;
c) de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na
Secretaria-Geral da Presidência da República;
11 - de Secretário da Secretaria da Reforma do Estado,
código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
111 - de Secretário da Secretária de Acompanhamento
Econômico, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cidadania, código DAS 101.6, e de Secretário da Secretaria da Justiça,
código DAS 101.6, no Ministério da Justiça;
V - de Secretário da Secretaria de Recursos Hídricos,
código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VI - de Diretor do Departamento de Entorpecentes,
DAS 101.5, no Ministério da Justiça;
VII - de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5, bem como
3 (três) de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
VIII - 6 (seis) cargos, código DAS 101.5; 6 (seis) cargos,
DAS 101.4; e 1 (um) cargo, código DAS 101.3, na VicePresidência da República.
IX - de Chefe de Gabinete, na Secretaria de Comunicação Social, da Presidência da República.
Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil de que
trata o art. 13 desta medida provisória, exceto no Ministério das
Relações Exteriores, os cargos de Subsecretário de PlanejamenCol. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília. 187(1):99-388, jan. 1995.
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to e Orçamento, código DAS 101.5; de Subsecretário de Assuntos Administrativos, código DAS 101.5; de Chefe da Assessoria
Parlamentar, código DAS 101.4; de Chefe de Gabinete da
Secretaria-Executiva, código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do
Ministro, código DAS 102.4; e 2 (dois) de Assessor do
Secretário-Executivo, código DAS 102.4.
Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os
cargos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar,
criado por este artigo.
Art. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 18
desta medida provisória será transferido para os Ministérios e
órgãos que tiverem absorvido as correspondentes atribuições,
facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica. a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins
lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
Parágrafo único. O quadro de pessoal dos órgãos de que
trata o caput deste artigo será transferido para os Ministérios e
órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competências,
ficando o Poder Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por
período não superior a 12 meses, os servidores necessários à
continuidade dos serviços a eles descentralizados.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até
31 de dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal
indireta, não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19 de novembro de
1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração
direta.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual para o
exercícío de 1995.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a
Agência Brasileira de Inteligência, autarquia federal vinculada
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cutar atividades de natureza permanente relativas ao levantamento, coleta e análide de 'informações estratégicas, planejar e
executar atividades de contra-informações, e executar atividades de natureza sigilosa necessárias à segurança do Estado e da
sociedade.
1~ A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente
e até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da República.
§ 2~ Enquanto não for constituída a Agência Brasileira de
Inteligência, as atividades exercidas pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República serão supervisionadas pelo Secretário-Geral da
Presidência da República.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação Nacional de Pesquisa que irá absorver os institutos de
que tratam as alineas g, h e i do inciso Ill do art. 16 desta medida provisória.
Art. 35_ Para fins do disposto nesta medida provisória, fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias, a criar,
por transformação, ou a transferir, no âmbito da Administração
Pública Federal, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos de natureza especial ou
cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
Art. 36. São transferidas, aos órgãos que receberam as
atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais Ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida
provisória, ou a seus titulares.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 37. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do E stado, a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da Presidência da Repú olica, em esCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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pedal as referidas no art. 20 da Lei n? 8.216, de 13 de agosto de
1991, e no § 4? do art. 93 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até
que se cumpram as condições definidas no caput, as requisições de
servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas.
Art. 38. As entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência
da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes
do parágrafo único do art. 4? e § 2? do art. 5? do Decreto-Lei
200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida
por titular de órgão de assistência imediata ao Presidente da
República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e
dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela Lei n? 8.029, de 12
de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste
artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do Ministério.
Art. 39. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de
180 dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória,
mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais.

Art. 40. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco e do Departamento N acionai de Obras Contra
as Secas, de forma a separar as funções de atividades diversas
da utilização de recursos hídricos, com o objetivo de transferilas para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 41. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento dOF inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério do Planejamento e Orçamento;
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II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 42. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos Ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e redistribuídos de acordo com o interesse da Administração.
Art. 43. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n~s 752, de 6 de dezembro de 1994, 797
e 800, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 44. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n~ 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 1~ de janeiro de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N? 814, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? Ficam criados, no Quadro de Pessoal Civil dos
Colégios Militares, os cargos constantes do Anexo a esta medida provisória.
Art. 2? Os recursos orçamentários necessários ao provimento dos cargos ora criados estão previstos nas dotações orçamentárias do Ministério do Exército, para o exercício de 1995.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 748, de 6 de dezembro de lS94.
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Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasil.ia, 5 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Zenildo de Lucena
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo à Medida Provisória n? 814/94
Cargos para Provimento em 1995
Nível Superior
Cargos
Professor de 1? e 2? Graus (Classe C)

Quantidade
334

Técnico Oriento Educacional

23

Técnico Sup. Escolar

12

Psicólogo

16

Assistente Social

10

Contador

04

Administrador

04

Ddontólogo

04

Bibliotecário

08

Técnico Comunicação Social

04

Total

419

Nível Intermediário
Cargos

Quantidade

Programador

12

Técnico de Laboratório

27

Técnico de Enfermagem

10
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Nível Intermediário
Cargos

Quantidade

Datilógrafo

45

Auxiliar de Assuntos Educ. na Espec. de Orient. Educ. (lnsp. Alunos)

24

Auxiliar de Assuntos Educ. na Espec. de Recursos Audiovisuais

12

Agente de Serviços de Engenharia

05

Ag. Telecomunicações e Eletricidade

05

Desenhista

04

Técnico em Arquivo

04

Agente Administrativo

63

Motorista Oficial

07

Digitador

07

Telefonista

14

Agente de Portaria

23

Auxiliar de Enfermagem

12

274

Total

Nivel Auxiliar

Cargos

Quantidade

AüSD - Copa

40

AüSD - Cozinha

20

AOSD - Limpeza e Conservação

93

AOSD - Construção Civil - Bombeiro

12

AOSD - Construção Civil - Pedreiro

12

Artífice de Mecânica na Especialidade de Motores a Combustão

04

Artífice de Mecânica na Especialidade de Refrigeração

04

Artífice na Especialidade de Carpintaria e Marcenaria

04

Artífice de Obras e Metal na Especialidade de Serralheria

04

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

131

Nível Auxiliar
Cargos

Quantidade

Artífice na Espec. de Caldeiraria

04

Artífice de Artes Gráficas na Espec. de Acabamento, Encadernação, Douração
e Restauração

04

Artífice na Espec. de Eletricidade

04

Total

205

Total Geral

898

MEDIDA PROVISÚRIA N? 815, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos em
comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? São criados no Ministério da Fazenda, a serem
alocados na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos
DAS 101.1.
Art. 2? São criados na Superintendência Nacional do
Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo
DAS 101.6, quatro cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3,
quatorze cargos DAS 101.2, seis cargos DAS 101.1 e três cargos
DAS 102.2.
§ I? São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-l, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2? Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação e a especificação dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
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Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 749, de 6 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N? 816, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) criada pela Lei n~ 8.884,
de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. I? Ficam mantidos os mandatos do Presidente, dos
Conselheiros e do Procurador do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) nomeados na vigência da Lei n? 8.158,
de 8 de janeiro de 1991.
Art. 2? Enquanto não forem nomeados os dois Conselheiros a que se refere o art. 3? desta medida provisória, o Cade deliberará por maioria simples de votos, com a presença mínima
de quatro de seus membros.
Art. 3? São criados no Cade dois cargos de Conselheiro,
código DAS 101.5, para atender ao disposto no art. 4? da Lei n?
8.884, de 11 de junho de 1994.
Art. 4? O art. 4?, caput, da Lei n? 8.884, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 4? O Plenário do Cade é composto por um Presidente e seis Conselheiros, escolhidos dentre cidadãos
com mais de trinta anos de idade, de notório saber jurídico
ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal.»
Art. 5? Os §§ 6? e 7? do art. 54 da Lei n? 8.884, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
(§ 6~ Após receber o parecer técnico da SPE, que será emitido em até trinta dias, a SDE manifestar-se-á em
igual prazo e, em seguida, encaminhará o processo, devidamente instruído, ao Plenário do Cade, que deliberará no
prazo de sessenta dias.
§ 7? A eficácia dos atos de que trata este artigo
condiciona-se à sua aprovação; não tendo sido apreciado
pelo Cade, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados..

Art. 6? Até que seja aprovado o regulamento da autarquia, vigorarão as normas internas anteriormente aplicáveis ao
Cade, no que não contrariarem as disposições da Lei n~ 8.884,
de 1994.
Art. 7? As requisições a que se refere o § I? do art. 81 da
Lei n? 8.884, de 1994, serão irrecusáveis e sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens dos servidores na origem.
Art. 8? As despesas de pessoal e encargos sociais, outras
despesas correntes, investimentos e inversões financeiras, imprescindíveis ao funcionamento da autarquia, correrão à conta
de transferências orçamentárias das dotações do Ministêrio da
Justiça.
Parágrafo único.
Com a aprovação da lei orçamentária
para o presente exercício, será solicitado crédito adicional para
os fins previstos no caput.
Art. 9? Além das atribuições previstas na Lei n? 8.884, de
1994, compete ao Cade decidir os processos administrativos instaurados com base em infrações previstas nas Leis nss 4.137, de
10 de setembro de 1962, 8.158, de 1991, e 8.002, de 14 de março de
1990, em fase de apuração ou pendentes de julgamento.
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Parágrafo único. As normas processuas e os procedimentos previstos na Lei n? 8.884, de 1994, aplicam-se aos processos
referidos no caput, inclusive as disposições contidas no Título
VIII.
Art. 10. A Secretaria de Politica Econômica do Ministério
da Fazenda (SPE), quando verificar a existência de indícios da
ocorréncia de infração prevista nos incisos lU ou IV do art. 20
da Lei n? 8.884, de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos, convocará os responsáveis para, no prazo máximo de dez dias úteis, justificarem a
respectiva conduta.
Parágrafo único. Não justificado o aumento, ou preço cobrado, presumir-se-á abusiva a conduta, devendo a SPE representar fundamentadamente à Secretaria de Direito Econômico
ISDE), que determinará a instauração de processo administrativo.
Art. 11. Para os fins previstos no art. 23 da Lei n ? 8.884,
de 1994, será considerado o faturamento da empresa no
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo,
corrigido segundo os critérios de atualização dos tributos federais pagos em atraso, até a data do recolhimento da respectiva
multa.
Art. 12. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério
da Justiça (SDE) representará ao Ministério Público para adoção das medidas judiciais necessárias à cessação de infração à
ordem econômica, no caso de descumprimento de medida preventiva por ela imposta, sem prejuízo da cobrança da multa respectiva.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 750, de 6 de dezembro de 1994.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 817, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre as regras para a conversão, em Real, das mensalidades escolares
nos estabelecimentos de ensino e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam convalidadas as conversões das mensalidades referentes à prestação de serviços educacionais em estabelecimentos particulares de ensino pré-escolar, fundamental, médio
e superior, em regime anual, semestral ou de crédito. de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), ou Real, decorrentes de acordos realizados nos termos do art. 7? da Lei n? 8.880,
de 27 de maio de 1994, entre estabelecimentos particulares de
ensino e pais, 'alunos, associações de pais e alunos ou entidades
de representação estudantil no caso de estabelecimentos particulares de ensino superior, a partir da vigência da Medida Provisória n? 434, de 27 de fevereiro de 1994.
Art. 2? Os valores adotados para a conversão de que trata
o artigo anterior não poderão superar os decorrentes da aplicação do previsto na Lei n? 8.170, de 1991, ou na forma legalmente
contratada para 1994.
§ 1? Para esse efeito, os valores efetivamente devidos poderão ser objeto de arbitramento judicial.
§ 2~ Existindo valores cobrados a maior, a diferença será
descontada das mensalidades vincendas, em até três parcelas
sucessivas.
§ 3? São legitimados, para a propositura da ação prevista
neste artigo, qualquer pai ou responsável, associações de pais
do estabelecimento de ensino, associação estadual de pais, federação nacional de pais ou entidades de representação estudantil,
no caso de estabelecimentos particulares de ensino superior,
sendo indispensável em qualquer caso, o apoio de pelo menos
10% (dez por cento) dos pais ou estudantes do estabelecimento
de ensino.
Art. 3? Os valores convertidos não sofrerão reajustes até
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base dos professores do estabelecimento de ensino, em 1995, caso esta venha a ocorrer primeiro.
Parágrafo único. Os encargos educacionais fixados nos
termos da Lei n? 8.170, de 1991, para os cursos de regime semestral, com início a partir de julho de 1994, observarão o disposto
no caput deste artigo.
Art. 4~ Após o prazo previsto no caput do artigo anterior,
o valor das parcelas da anuidade escolar obedecerá ao estabelecido no ato da matrícula, não podendo sua correção, durante o
referido período letivo, ultrapassar a correspondente variação
ponderada dos custos.
Art. 5~ Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo na
hipótese de inadimplência, falta grave ou outro motivo previsto
no regimento escolar, em igualdade de condições com os demais
alunos e observado o calendário da instituição de ensino.
Art. 6~ São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência,
ou a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas ou administrativas, por motivo de inadimplência do aluno pelo prazo de
sessenta dias, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, ficando
assegurada aos estabelecimentos de ensino a emissão de títulos
a que se refere o art. 20 da Lei n~ 5.474, de 18 de julho de 1968,
independentemente de previsão contratual.
Art. 7? Acrescente-se ao art. 39 da Lei n~ 8.078, de 1990, o
seguinte inciso:
"XI - aplicar índice ou fórmula de reajuste diverso
do legal ou contratualmente estabelecido .»
Art. 8~ O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias,
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei regulamentando a prestação de serviços escolares por estabelecimentos
particulares de ensino.
Art. 9~ Continuam a produzir efeitos os atos praticados
com base na Medida Provisória n~ 751, de 6 de dezembro de
1994.
Art. 10 E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 11 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nélson Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA N? 818, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Altera dispositivos da Lei n? 7.102, de
20 de junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que
exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Os arts. I?, caput, 3?, 4?, 5?, 6?, 7?, 13 e 23, inciso
Il, da Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. I? É vedado o funcionamento. de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimento de numerário que não possua sistema de segurança aprovado pelo Ministério da Justiça, na forma desta
lei.»
«Art. 3? A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:
I - por empresa especializada contratada;
n - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde
que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio e previamente autorizado pelo Ministério da Justiça.
Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas Policias Militares, a critério do Governo
da respectiva Unidade da Federação.
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Art. 4~ O transporte de numerário em montante superior a 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais de Referência UFIRs, para suprimento ou recolhimento do movimento
diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado em veiculo especial da própria instituição
ou de empresa especializada.
Art. 5? O transporte de numerário entre 7.000 (sete
mil) e 20.000 (vinte mil) UFIRs poderá ser efetuado em
veículo comum, com a presença de dois vigilantes.
Art. 6? Além das atribuições previstas no art. 20,
compete ao Ministério da Justiça:
I - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei;
11 - encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio
cumprimento desta lei, pelo estabelecimento financeiro, à
entidade que autoriza seu funcionamento;
In - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei.

Parágrafo único. Para a execução da competência
prevista no inciso I, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública
dos respectivos Estados e do Distrito Federal.
Art. 7? O estabelecimento financeiro que infringir
disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades,
aplicáveis pelo Ministério da Justiça, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a
condição econômica do infrator:
I
n
In

advertência;
multa, de 1.000 (mil) a 20.000 (vinte mil) UFIRs;
interdição do estabelecímento.»

"Art. 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100.000 (cem mil)
UFIRs».
.
,
,
.
"Art. 23.
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II UFIRs;

multa de 500 (quinhentas) até 5.000 (cinco mil)

Art. 2? As competências estabelecidas por esta lei ao Ministério da Justiça serão exercidas pela Secretaria da Polícia
Federal.
Art. 3? Fica institui da a cobrança de taxas pela prestação
dos serviços relacionados no anexo a esta medida provisória,
nos valores dele constantes.
Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao
custeio e à manutenção das atividades da Secretaria da Polícia
Federal.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 753, de 6 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Fica revogado o parágrafo único do art. 2? da Lei
n? 7.102, de 1983.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nélson Jobim

ANEXO
(Art. 3? da Medida Provisória n? 818, de 1995)
Tabela de Taxas
Situação
Vistorias das instalações de empresa de segurança privada ou de empresa
que mantenha segurança própria
- Vistoria de veículos especiais de transporte de valores
- Renovação de Certificado de Segurança das instalações de empresa de
segurança privada ou de empresa que mantenha segurança própria
- Renovação de Certificado de Vistoria de veículos especiais de transporte
de valores
- Autorização para compra de armas, munições, explosivos e apetrechos
de recarga

Ufir

1 2

3
4
5

1.000
600
440
150

176
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Sjtuaçâo
6 -

7
8
9
10

-

11
12
13
14

-

Ufir

Autorização para transporte de armas, muniçôes, explosivos e apetrechos
de recarga
Alteração de atos constitutivos
Autorização para mudança de modelo de uniforme
Registro de Certificado de Formação de Vigilantes
Expedição de alvará de funcionamento de empresa de segurança privada
ou de empresa que mantenha segurança própria
Expedição de alvará de funcionamento de escola de formação de vigilantes
Expedição de carteira de vigilante
Vistoria de estabelecimentos financeiros, por agência ou posto
Recadastramento nacional de armas

100
176
176
05
835
500
10
1.000
17

MEDIDA PROVISÓRIA N? 819, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que diepde sobre a organização da Assistência
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O § 6? do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n?
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20.
§ 6? A deficiência será comprovada mediante avaliação e laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde - SUS, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou de entidades ou organizações credenciadas para este fim especifico, na forma estabelecida em
regulamento .
........................................................ »

«Art. 37. Os benefícios de prestação contínuada serão
concedidos a partir da data de aprovação do requerimento
respectivo.
§ 1? A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar o prazo de noventa dias.
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§ 2? No caso do idoso, a concessão do beneficio vigorará a partir de 8 de junho de 1995.»
«Art. 40.
.
.
§ 1? A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida,
de forma que o atendimento á população não sofra solução
de continuidade.
§ 2? É assegurado ao maior de setenta anos requerer
a renda mensal vitalicia junto ao INSS até 7 de junho de
1995, desde que atenda a qualquer dos requisitos fixados
nos incisos I, 11 ou 111 do § 1? do art. 139 da Lei n? 8.213,
de 1991.»

Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 754, de 8 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephenes

MEDIDA PROVISÓRIA N? 820, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais remunerados. de recursos da disponibiJidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, no Banco do
Brasil S.A .. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos do Fundo
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de Amparo ao Trabalhador-FAT, no montante de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), a serem remunerados pela Taxa Referencial (TR), acrescida de juros de seis por
cento ao ano, calculados pro rata die.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro do Trabalho determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação de que
trata este artigo, já aprovada pela Resolução n~ 72, de 8 de novembro de 1994, publicada no Diário Oiicisl da União, de 10 de
novembro de 1994, no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 'I'rabalhador-Codefat, independentemente de quaisquer
outros atos normativos de natureza administrativa.
Art. 2~ O reembolso dos recursos de que trata o art. 1~
desta medida provisória dar-se-á em uma única parcela. DO prazo máximo de doze meses, a contar da data de sua efetiva alocação, observada a Reserva Mínima de Liquidez-RML, de que dispõe o art. 9? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela Lei n~ 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
Art. 3~ Os recursos de que trata o art. 1~ desta medida
provisória serão aplicados, exclusivamente, em crédito rural, no
custeio da safra 1994195, das lavouras de arroz, feijão, mandioca, milho, soja e trigo, obedecidas as normas estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional-CMN para os financiamentos da
espécie.
Art. 4~ Os saldos diários disponíveis nas instituições federais oficiais de crédito, ainda não destinados aos fínanciamentos objeto de sua aplicação, serão remunerados pelos mesmos
critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades
de caixa do Tesouro Nacional.
Art. 5~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 755, de 8 de dezembro de 1994.
Art. 6~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÚRIA N~ 821, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Estabelece normas de controle e fiscali·
zação sobre produtos e insumos químicos
que possam ser destinados à elaboração da
cocaína em suas diversas formas e de outras substâ~cias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXVI, e nos termos do art. 62
da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força
de lei:
Art. 1~ Estão sujeitos a controle e fiscalização, na forma
prevista nesta medida provisória, em sua fabricação, produção,
armazenamento, transformação. embalagem, venda, comercialização, aquisição, posse, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação. exportação, reexportação, cessão e utilização, todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração da pasta básica da cocaína, pasta lavada e cloridrato de cocaina.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, também,
na forma do regulamento. a produtos e insumos químicos que
possam ser utilizados ua elaboração de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 2~ O Ministro da Justiça, de oficio, ou em razão de
proposta da Secretaria Nacional de Entorpecentes, do órgão de
vigilância sanitária do Ministério da Saúde ou do órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal,
relacionará, em portaria, os produtos e insumos químicos a que
se refere o art. 1~ e seu parágrafo, procedendo à respectiva
atualização, quando necessária.
Art. 3~ Para os efeitos desta medida provisória, competem
ao Departamento de Polícia Federal a fiscalização e o controle
dos produtos e insumos químicos e a aplicação das sanções administrativas nela previstas.
Art. 4~ As empresas que se constituírem para a fabricação, elaboração e embalagem dos produtos e iusumos químicos
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a que se referem os arts. I? e 2? requererão licença de funcionamento à Polícia Federal, independentemente das demais exigências legais e regulamentares.
Parágrafo único. As empresas já existentes, ainda que cadastradas no Departamento de Polícia Federal, deverão, também, no prazo de noventa dias, promover a obtenção da licença
de funcionamento.
Art. 5? As empresas referidas no artigo anterior e em seu
parágrafo único requererão, anualmente. autorização para o
prosseguimento de suas atividades.
Art. 6~ A empresa que fabrica, produz, guarda, embala,
adquire, vende. comercialíz a, transporta, possui, remete, importa, exporta, distribui, transforma, cede ou utiliza os produtos e
insumos químicos a que se referem os arts. I? e 2? são obrigadas a informar mensalmente ao Departamento de Polícia Federal sobre procedência, destino, quantidades estocadas, produzidas, adquiridas, vendidas, utilizadas, distribuidas ou revendidas de cada um dos mencionados produtos e insumos.
§ 1 ~ Os dados a serem informados constarão de registro
em que, diariamente, anotar-se-á, também, o número da fatura,
a data da venda, a quantidade expressa em quílogramas/Iitros
do produto ou insumo químico vendido, o nome ou a razão social do comprador, o domicílio comercial, o lugar onde foi recebida a mercadoria e o nome dos destinatários.
§ 2~ Acompanharão as informações cópias das notas fiscais das operações, manifestos e outros documentos que o Departamento de Polícia Federal vier a explicitar.
Art. 7~ Os produtos e insumos químicos serão acompanhados até o seu destino de nota fiscal e, quando o transporte for
interestadual, de Guia de Trânsito, expedida pelo Departamento
de Policia Federal.
Art. 8~ Os adquirentes ou possuidores dos produtos e insumos químicos a que se refere esta medida provisória, em
quantidades mensais inferiores a 250ml ou 200g, estão isentos
de qualquer licenciamento ou autorização prévia, o que não desobriga o fornecedor de cumprir as normas de controle ora estabelecidas.
Art. 9~ Para importar, exportar ou reexportar os produtos
de que trata esta medida provisória, será necessária autorização
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prévia do Departamento de Polícia Federal, independentemente
da liberação dos demais órgãos competentes, bem como o atendimento ao disposto no art. 6? e seus parágrafos.
Art. 10. Aqueles que produzem, fabricam, comercializam,
preparam, distribuem, transportam, armazenam, importam ou
exportam os produtos e insumos químicos deverão informar de
imediato ao Departamento de Polícia Federal sobre transações
suspeitas de serem destinadas à preparação de cocaína e de outras su bstãncias entorpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica.
Art. 11. O descumprimento das presentes normas, independentemente de responsabilidade penal, sujeitará os faltosos
às seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativa ou
isoladamente:
I - apreensão de produtos e insumos químicos em situação irregular;
II - suspensão ou perda da licença de funcionamento do
estabelecimento;
III - multa de 500 UFIRs a 500.000 UFIRs ou unidadepadrão superveniente.
Parágrafo único. Das sanções aplicadas, caberá recurso ao
Diretor do Departamento de Polícia Federal, no prazo de quinze
dias, a contar da notificação do interessado.
Art. 12. O Departamento de Polícia Federal providenciará
o fornecimento de mapas e formulários necessários à implementação desta medida provisória.
Art. 13. Serão atendidos pelos interessados os emolumentos decorrentes do cadastro das empresas e licenças de funcionamento, guias de trânsito, autorizações de importação, exportação e reexportação.
Art. 14. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias do Departamento
de Polícia Federal e do Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate às Drogas de Abuso (Funcab), na forma do art. 2?, inciso IV, da Lei n? 7.560, de 19 de dezembro de 1986.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 756, de 8 de dezembro de 1994.
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Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nélson Jobim

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 822, DE 5 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a implenteção, em caráter
emergencial e provisório, da Defensoria PÚblica da União e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lbe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ A remuneração dos cargos de Defensor PúblicoGeral da União e de Subdefensor Público-Geral da União, a que
se refere o art. 147 da Lei Complementar n~ 80, de 12 de janeiro
de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências, é a constante
do anexo a esta medida provisória.
§ 1 ~ Ao ocupante do cargo de Defensor Público-Geral e de
Subdefensor Público-Geral da União é devida a Gratificação de
Atividade pelo Desempenho de Função, instituída pelo art. 14
da Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 2? Os recursos necessários à remuneração dos cargos a
que se refere este artigo serão transferidos pelo Superior Tribunal Militar, ao Ministério da Justiça, para que este efetue os
respectivos pagamentos, até que exista dotação orçamentária
própria da Defensoria Pública da União.
Art. 2~ Enquanto a Defensoria Pública da União carecer
de dotação orçamentária para a remuneração de seus integrantes. os vencimentos e as vantagens dos ocupantes dos cargos de
Advogado de Ofício, Advogado de Ofício Substituto da Justiça
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Militar e de Advogado de Ofício da Procuradoria Especial da
Marinha, ainda que tenham optado por sua transformação em
cargo de Defensor da União, nos termos do art. 138 da Lei Complementar n? 80, de 1994, correrão à conta dos órgãos em que estavam lotados, à data da opção pela nova carreira.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de Advogado de
Ofício e de Advogado de Oficio Substituto da Justiça Militar,
de que trata este artigo, continuarão a exercer suas funções junto à Justiça Militar, até que seja constituído o Quadro Permanente da Defensoria Pública da União.
Art. 3? O Poder Público, por seus órgãos, entes e instituições, poderá, mediante termo, convênio ou qualquer outro tipo
de ajuste, fornecer à Defensoria Pública da União, gratuitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funcionamento.
Art. 4? O Defensor Público-Geral da União poderá requisitar servidores de órgãos e entidades da Administração Federal, assegurados ao requisitado todos os direitos e vantagens a
que faz jus no órgão de origem, inclusive promoção.
Parágrafo único. A requisição de que trata este artigo é irrecusável e cessará no momento em que for constituído o Quadro Permanente de Pessoal de apoio da Defensoria Pública da
União.
Art. 5? A nomeação do Subdefensor Público-Geral da
União, de que trata o art. 147 da Lei Complementar n? 80, de 12
de janeiro de 1994, será feita pelo Presidente da República, até a
instalação do Conselho Superior da Defensoria Pública da
União.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 757, de 9 de dezembro de 1994.
Art. 7? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
Quadro de Permanência dos Cargos de Provimento
em Comissão a que se refere o art. I? da Medida
Provisória n? 822, de 5 de janeiro de 1995
Cargo

Remuneração

Natureza
Venci-

mento

Defensor
Público'

Representacao

Grat. de Ativid.
pelo Desempenho de
Função

Retri-

buição

Especial

244,90

1()()

244,90

1.279,94

1.769,74

Especial

217,14

1()()

217,14

1.279,94

1.714,22

Geral da

União
Subdefensor Público-Geral
da União

MEDIDA PROVISÓRIA N? 823, DE 6 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da Advocacia-Geral da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral
da União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2? Os cargos criados por esta medida provisória serão preenchidos segundo a necessidade do serviço e de conformidade com as disponibilidades orçamentárias.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

149
Art. 3? O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e de
órgãos da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), corresponde ao nivell01.5.
Art. 4? A aplicação do disposto no parágrafo único do art.
6? da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994, fica condicionada à
implantação dos planos de carreira da Administração Pública
Federal, conforme dispuser o regulamento.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 758, de 9 de dezembro de 1994.
Art. 6? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 6 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
N? de
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

N? de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
10

3
1
6

3
2
11

5

Consultor da União
Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

DAS 102.5
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101.3

1
6

Consultor da União
Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico

3
2

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

16

Oficial de Gabinete
Coordenador

10
3

5

DAS 102.6
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.6
101.5
102.4
101.3
101.2
101.1

101.3
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ANEXO II
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

1
1
1

I - Gabinete do Consultor-Geral da União
Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

11 5
1
5
2
1
8
2
1
3

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
Corregedor Auxiliar
DAS
Chefe de Gabinete
DAS
Assessor Jurídico
DAS
Assessor Técnico
DAS
Oficial de Gabinete
DAS
Oficial de Gabinete
DAS
Coordenador
DAS
Chefe de Divisão
DAS
Chefe de Serviço
DAS

Situação Nova

Situação Anterior

N? de
Cargos

Denominação

111 3

2

Adjunto do
Procurador-Geral da
União
Assessor Jurídico

101.6
101.4
102.3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1

Código

N? de
Cargos

Denominação

Gabinete do Procurador-Geral da União
Adjunto do
Procurador-Geral da
DAS 102.4
5
União
DAS 102.3
4
Assessor Jurídico
1
Chefe de Gabinete
2
Assessor Técnico
1
Oficial de Gabinete
8
Oficial de Gabinete
1
Coordenador-Geral
2
Coordenador
4
Chefe de Divisão
2
Chefe de Serviço
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DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.3
101.4
102.3

101.2
101.1
101.4
101.3

101.2
101.1
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ANEXO III
Advocacia Geral da União
N? de Cargos

1
4
2
2
1
3
6

Denominação

Código

I - Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília,
no Rio de Janeiro e em São Paulo: estrutura unitária.
Chefe de Gabinete
DAS
Assessor Jurídico
DAS
Assessor Técnico
DAS
Oficial de Gabinete
DAS
Coordenador
DAS
Chefe de Divisão
DAS
Chefe de Serviço
DAS
11 -

1

3
2
2

1
3
6

Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre
e em Recife: estrutura unitária.
Chefe de Gabinete
DAS
Assessor Juridico
DAS
Assessor Têcnico
DAS
Oficial de Gabinete
DAS
Coordenador
DAS
Chefe de Divisão
DAS
Chefe de Serviço
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

101.3

102.3
102.2
101.1
101.3
101.2

101.1

ANEXO IV
Advocacia Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária.
4
2
1

Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
Coordenador
DAS 101.3
11 - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Paraná. Pernambuco, Santa Catarina.
e Rio Grande do Sul: estrutura unitária.

2
1
1

Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
Coordenador
DAS 101.3
IH - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas.
Amazonas. Espírito Santo. Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraiba, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária.
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Denominação

N? de Cargos

Código

DAS 102.3
Assessor Jurídico
DAS 102.2
Assessor Técnico
DAS 101.3
Coordenador
IV - Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
Roraima e Tocantins: estrutura unitária.
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 102:3
DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro procurador-ias]: estrutura unitária.
2

Assessor Jurídico

li -

DAS 102.2
Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove procuradorias): estrutura unitária.
Assessor Jurídico
DAS 102.2

lU - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito procuradorias): estrutura unitária.
Assessor Jurídico
DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Diretoria-Geral de Administração
1

2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 824, DE 6 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Integração Regional, crédito extraordinário no valor de
R$ 4.370.914,00, para os fins que especifica

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167 da
Constituição, e o § 5? do art. 65 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto
de 1993, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Integração Regional, crédito extraordinário no valor de R$
4.370.914,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil, novecentos
e quatorze reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência,
conforme o Anexo II desta medida provisória.

Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 759, de 9 de dezembro de 1994.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 9.1.1995. págs. 422/423
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 825, DE 10 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza a utilização de recureoe do
Fundo da Marinha Mercante rFNM), em
favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (LLOYDBRAS)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, por
intermédio do Banco N acionai de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
- Lloydbrás, empréstimo com recursos e risco do Fundo da
Marinha Mercante - FMM, destinado exclusivamente ao saneamento da empresa, no montante de até R$ 10.518.691,80 (dez
milhões; quinhentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e um
reais e oitenta centavos).
Parágrafo único. Para a efetivação do empréstimo de que
trata este artigo, presentes sua relevância e o seu caráter excepcional, não lhe são aplicáveis as exigências ou os impedimentos
para a realização de operações financeiras estabelecidas pelo
Poder Executivo, por órgãos da administração direta, indireta
ou empresas controladas, bem como as limitações associadas ao
endividamento do setor público.
Art. 2? A Llovdbrás providenciará a venda imediata, à
vista, de ativos necessários à liquidação do empréstimo autorizado no art. 1? e ao pagamento de dividas de afretamento de navios do FMM contraidas pela Lloydbrás, a serem indicados pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O comprador deverá depositar o valor da
venda no BNDES, em favor do Fundo da Marinha Mercante,
que, após a liquidação dos débitos referidos neste artigo, depositará o saldo excedente na conta bancária da Lloydbrás.
Art. 3? A operação de empréstimo será formalizada mediante instrumento particular, dispensada a constituição de garantias' obedecidas as seguintes indicações:
I - taxa de juros: 6% a.a., capitalizados durante a carência;
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prazo: carência de 1 ano mais 8 amortizações semesII
trais;
III
liquidação antecipada: na forma prevista no art. 2?
parágrafo único.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a
partir de 10 de novembro de 1994. novo empréstimo à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás, no valor de
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais}, destinado exclusivamente ao pagamento relativo aos salários de agosto a dezem bro de
1994 e ao 13? salário dos seus empregados. observados os rnesmos parâmetros previstos nesta medida provisória.
Parágrafo único. De forma a resguardar a correta aplicação dos recursos a que se refere este artigo, a Secretaria Federal de Controle deverá verificar mensalmente os valores pagos,
dando ciência ao Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 760, de 9 de dezembro de 1994, revogada a Medida Provisória n? 701. de 8 de novembro de 1994.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 10 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÚRIA N? 826, DE 10 DE JANEIRO
DE 1995
Altera o art. 4.°, caput, da Lei n? 8.427,
de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a
concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição. adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O art. 4? caput, da Lei n? 8.427. de 27 de maio de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 4? A subvenção de equalização de taxas de juros fica limitada ao diferencial de taxas entre o custo de
captação de recursos, acrescido dos custos administrativos
e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do
tomador final do crédito rural.»
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 761, de 9 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 10 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
MEDIDA PROVISÓRIA N? 827, DE 10 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a aplicação dos direitos
previstos no Acordo Antidumping e no
Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou definitivos, de que tratam o Acordo
Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos
n?s 20 e 22, de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos n?s 93.941, de 16 de janeiro de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT, adotado pela Lei n? 313, de 30 de
julho de 1948, serão aplicados mediante a cobrança de importância, em moeda corrente do País, que corresponderá a percentual
da margem de dumping ou do montante de subsídios, apurados
em processo administrativo. nos termos dos mencionados AcorCoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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dos e desta medida provisorra, de forma a sanar o dano ou
ameaça de dano à indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos
compensatórios serão cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à importação
dos produtos afetados.
Art. 2? Poderão ser aplicados direitos provisórios durante
a investigação, quando da análise preliminar verificar-se a existência de indícios da prática de dumping ou de concessão de
subsídios, e de que tais práticas causam dano, ou ameaça de dano, à indústria doméstica, e se julgue necessário impedi-las no
curso da investigação.
Parágrafo único. O termo «indústria doméstica» deverá ser
entendido conforme o disposto no art. 4? do Acordo
Antidumping e nos §§ 5? e 7? do art. 6? do Acordo de Subsídios
e Direitos Compensatórios, abrangendo as empresas produtoras
de bens agrícolas, minerais ou industriais.
Art. 3? A exigibilidade dos direitos provisórios poderá ficar suspensa, até decisão final do processo, a critério das autoridades referidas no art. 6? desta medida provisória, desde que
o importador ofereça garantia equivalente ao valor integral da
obrigação e demais encargos legais, que consistirá em:
I
II

depósito em dinheiro; ou
fiança bancária.

§ I? A garantia deverá assegurar, em todos os casos, o
mesmo índíce de atualização aplicável à hipótese de atraso no
pagamento de tributos federais, inclusive juros, desde a data de
vigência dos direitos provisórios.
§ 2? A Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda, disporá sobre a forma de prestação e liberação
da garantia referida neste artigo.
§ 3? O desembaraço aduaneiro dos bens objeto da aplicação dos direitos provisórios dependerá da prestação da garantia
a que se refere este artigo.
Art. 4~ Poderá ser celebrado com o exportador ou o governo do país exportador compromisso que elimine os efeitos prejudiciais decorrentes da prática de dumping ou de subsídios.
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§ 1? O compromisso a que se refere este artigo será celebrado perante a Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, submetido
a homologação conjunta das autoridades a que se refere o art.
6? desta medida provisória.
§ 2? Na hipótese de homologação de compromisso, a investigação será suspensa, sem a imposição de direitos provisórios ou definitivos, ressalvado o disposto no § 3? do art. 7? do
Acordo Antidumping e na alinea b do § 5? do art. 4? do Acordo
de Subsídios e Direitos Compensatórios.

Art. 5" Compete à Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do
Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo, mediante processo
administrativo, apurar a margem de dumping ou montante de subsídio,
a existência de dano ou ameaça de dano e a relação causal entre esses.
Art. 6? Compete aos Ministros da Fazenda e da Indústria,
do Comércio e do Turismo, mediante portaria conjunta, fixar os
direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir sobre a
suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios, a que se refere o art. 3? desta medida provísóría.
Parágrafo umco. O ato de ímposíção de direitos
antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, deverá indicar o prazo de vigência, o produto atingido. o valor da
obrigação, o país de origem ou de exportação, o nome do exportador e as razões pelas quais a decisão foi tomada.
Art. 7? O cumprimento das obrigaçôes resultantes da aplicação dos direitos antidumping e dos direitos compensatórios,
sejam definitivos ou provisórios, será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
§ I? Será competente para a cobrança dos direitos
antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos,
quando se tratar de valor em dinheiro. bem como, se for o caso,
para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.

§ 2? Verificado inadimplemento da obrigação, a SRF encaminhará a documentação pertinente à Procurado-ia-Geral da
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Fazenda nacional para inscrição do débito em Dívida Ativa da
União e respectiva cobrança.

Art. 8? Os direitos antidumping ou compensatórios, provisórias ou definitivos, somente serão aplicados sobre bens despachados para consumo a partir da data da publicação do ato
que os estabelecer, excetuando-se os casos de retroatividade
previstos no art. 11 do Acordo Antidumping e nos §§ 5? e 9? do
art. 5? do Acordo de Subsidios e Direitos Compensatórios.
Art. 9? Os direitos terão vigência temporária, a ser definida no ato de seu estabelecimento, observado que:
I - os provisórios terão vigência não superior a 120 dias,
salvo no caso de direitos antidumping, quando, por decisão dos
Ministros da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo, poderão vigorar por um periodo de até 180 dias, observado
o disposto no § 4? do art. 10 do Acordo Antidumping;

n - os definitivos ou compromisso homologado só permanecerão em vigor durante o tempo e na medida necessária para
eliminar ou neutralizar as práticas de dumping e a concessão de
subsidios que estejam causando dano. Em nenhuma hipótese,
vigorarão por mais de cinco anos, exceto quando, no caso de revisão. se mostre necessário manter a medida para impedir a
continuação ou repetição do dano causado pelas importações
objeto de dumping ou subsidio.
Parágrafo único. Os exportadores envolvidos no processo
de investigaçâoque desejarem a extensão para até seis meses
do prazo de vigência de direitos antidumping provisórios, nos
termos do inciso I deste artigo, deverão apresentar à Secex solicitação formal nesse sentido, no prazo máximo de trinta dias
antes do término do periodo de vigência do direito.
Art. 10. Para efeito de execução orçamentária, as receitas
oriundas da cobrança dos direitos antidumping e dos direitos
compensatórios, classificadas como receitas originárias, serão
enquadradas na categoria de entradas compensatórias previstas
no parágrafo único do art. 3~ da Lei n? 4.320, de 17 de março de
1964.
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Art. 11. Os Ministros da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo poderão editar, em conjunto. normas complementares a esta medida provisória.
Art. 12. O processo administrativo a que se referem os
arts. I? e 5? atenderá, no que couber, ao disposto na Resolução
n? 1.227, de 14 de maio de 1987, com as alterações da Resolução
n? 1.582, de 17 de fevereiro de 1989, ambas da extinta Comissão
de Politica Aduaneira-CPA.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 762, de 9 de dezembro de 1994.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Fica revogado o § 2? do art. I? do Decreto-Lei n?
1.578, de 11 de outubro de 1977.
Brasília, 10 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
lO?? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampréia
Pedro Malan
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÚRIA N? 828, DE 10 DE JANEIRO
DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores civis, altera o Anexo II da Lei n?
8.237, de 30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se refere o §
1? do art. 39 da Constituição, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1? Esta medida provisória dispõe sobre o processo de
implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do
Poder Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário,
do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da
União.
Art. 2? A equiparação do vencimento básico dos servidores civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da
União e do Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1? Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de vencimento básico. assim definido na alínea a do inciso I
do art. 1? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses de setembro, outubro e novembro de 1994, na
conformidade do disposto nos Anexos I, H e IH desta medida
provisória.

§ 2? A aplicação do disposto neste artigo aos servidores
civis que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas
vigentes para o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem redução do valor do vencimento.

Art. 3? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercicio de posto
ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses de setembro, outubro e novembro
de 1994, passam a ser os constantes do Anexo IV desta medida
provisória.
Art. 4? Fica reconstituída a Comissão a que se refere o
art. 6? da Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atríbuíções nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou
assemelhadas, observando-se, aínda, a complexidade das tareCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1);99-388, jan. 1995.
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fas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;

Lei

II - a implementação do disposto no inciso I do art.
8.448, de 21 de julho de 1992;

3~

da

n~

III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou
alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5~ O disposto nesta medida provisorra aplica-se, no
que couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do servidor público federal.
Art. 6? As despesas decorrentes desta medida prov isorra
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 763, de 9 de dezembro de 1994.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9? Fica revogado o disposto no § 1? do art. 1? da Lei
Delegada n? 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo
art. 42 da Lei n~ 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais d isposições em contrário, a partir de 1~ de setembro de 1994.
Brasília, 10 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Pedro Malan
José Serra
Clóvis Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):99-388, jan. 1995.
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÚRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF ~ dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e Tecnologia e dos servidores da SAE, -FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

A

P

Superior

III
11

I

B

VI
V
IV
lI!
II

I

C

VI
V
IV
lI!
II

I
V
IV
D

lI!
11

I

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46

107,38

174,83

150,35
143,17
136,32

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207;13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66,09
63,01
60,07
57,27

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

167,52

112,76

102,24

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÚRIA
Tribunal Maritimo

Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília; 187(1):99·388,jan. 1995.
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ANEXO I·B DA MEDIDA PROVISÚRIA
Advocacia-Geral da União

Denominaçâe

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Eepecial

429,61

170,92

Advogado d. União d. Primeira
Classe

401.88

163,38

Advogado d. União d. Segunda
Classe

375,55

156,17

Grat.lart.

7~

da Lei n~ 8.46í1/92j

ANEXO 11 DA MEDIDA PROVISÚRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior

20 Horas

40 Horas

Classe

Nivel

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

Adjunto

4
3
2

171,80
163.62

155.83

1

148,41

343,60
327,24
311,66
296.82

4
3
2

134,92
128,49
122,38
116,55

269,840
256,98
244,76
233,10

105,95
100,91
96,10
91,52

2ül,82
192,20
183,04

Assistente

1

Auxiliar

4
3
2
\
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÚRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 10e

~

Graus

20 Horas

..OHoras

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55
157.66
150,16
143,01

331,10
316,32
300.32
286,02

2
1

130,00
123.81
117.91
112.30

260.00
247,62
235.82
224,60

4

105,96

211,90

3

100,90
96,10
91,52

201.80
183,04

86,33
82,23
78,31
74,58

172,66
164.46
156,62
149,16

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72

E

3
2
1
4

D

C

3

2
1
4

B

3
2
1
4

A

3
2
1

192.20

134,02
127,64
121,56
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis n?s 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino. conforme art. 3? e seguintes da Lei n? 7.596/87 dos servidores de Ibama,
Embratur, Incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag; Fae, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

P

Superior

III
A

11

I

B

VI
V
IV
III

11

I

C

VI
V
IV
I1I

11

I
V
IV
D

I1I

11

I

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

302,05
282,67
273,11
263,88
254,97
246,37

226,54
212,00
204,83
197,91
191,22
184,78

181,77
175,13
168,73
162,59
156,67
150,96

136,33
131,35
126,55
121,94
117,50
113,22

119,51
114,04
108,84
103,88
99,16
94,66

89,63
85,53
81,63
77,91
74,37
71,00

238,05
230,04
222,29
214,82
207,60
200,63

178,54
172,53
166,72
161,12
155,70
150,47

145,48
140,21
135,13
130,24
125,54
121,02

109,11
105,15
101,35
97,68
94,15
90,77

90,37
86,29
82,40
78,70
75,18
71,81

67,78
64,72
61,80
59,02
56,39
53,86

193,91
187,41
181,14
175,10
169,24

145,43
140,56
135,86
131,32
126,93

116,66
112,47
108,43
104,55
100,82

87,49
84,35
81,33
78,41
75,61

68,63
65,58
62,67
59,92
57,28

51,47
49,18
47,01
44,94
42,96
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ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
Anexo 11 da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela 11 ...;.. Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de.Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela lU - Indenização de Representação
a) Pelo exercicio do posto ou da graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Oficial-general
Oficial-superior
Oficial-intermediário, Oficial-subalterno,
Guarda marinha e Aspirante-a-oficial
Suboficial, subtenente e sargento.
Demais praças especiais e praças de graduação inferior a 3? sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial.

70% do soldo
60% do soldo
50% do soldo
35% do soldo
20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex-oíííeic, para a inatividade remunerada, com menos de 30 anos de serviço

40%do soldo

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA 829, DE 13 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário no valor de RI 70.000.000.00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167 da
Constituição, e tendo em vista o Decreto de 19 de abril de 1994,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, aprovado pela Lei n? 8.933, de 9 de
novembro de 1994, em favor do Ministério dos Transportes Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, crédito extraordinário no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de- Contingência,
conforme o Anexo II desta medida provisória.
Art. 3? Em decorrência da abertura do presente crédito,
fica alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, na forma do Anexo Il I,
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 764, de 16 de dezembro de 1994.
Art. 5? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 16.1.1995, págs. 730/732.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 830, DE 13 DE JANEIRO
DE 1995
Altera dispositivos da Lei n? 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida .provísôria, com força de lei:
Art. I? Os arts. 7?, 8? e 9? da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? Ao Ministério da Educação e do Desporto
compete zelar pela qualidade do ensino e velar pela observância das leis que o regem.
Parágrafo único. N o desempenho de suas funções, o
Ministro de Estado da Educação e do Desporto contará
com a colaboração do Conselho N acionai de Educação.
Art. 8? O Conselho Nacional de Educação é constituído por 24 membros nomeados pelo Presidente da República, por seis anos, escolhidos dentre brasileiros de reputação ilibada que representem diferentes segmentos da sociedade civil.
Parágrafo único. Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da República levará em consideração a
necessidade de nele estarem representadas as diversas regiões do Pais e os diferentes graus e modalidades do ensino
público e privado, assim como aqueles setores da sociedade interessados no desempenho do sistema educacional.
Art. 9? Ao Conselho Nacional de Educação, além de
outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei, compete:
I - emitir parecer sobre assuntos da área educacional, quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto;
II - propor procedimentos e critérios para o funcionamento de universidades e outros estabelecimentos de ensino superior, objetivando a contínua melhoria da qualidade do ensino e da sua administração;
lU - promover sindicâncias e inquéritos administrativos, por meio de comissões especiais, em quaisquer estaCol. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan , 1995.
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belecimentos vinculados ao sistema de ensino da União, de
oficio ou por indicação do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, emitindo parecer conclusivo a respeito;
IV - subsidiar a elaboração de políticas e programas
que visem à expansão e ao aperfeiçoamento do ensino;
V - manter intercâmbio com os conselhos estaduais
de educação;
VI - elaborar seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
Parágrafo único. Os pareceres e as proposições do
Conselho Nacional de Educação somente terão eficácia
quando homologados pelo Ministro de Estado, que poderá
solicitar o reexame de qualquer matéria.»
Art. 2? Ficam transferidas ao Conselho Nacional de Educação as atribuições e competências do Conselho Federal de
Educação previstas na legislação.
Art. 3? Ficam extintos os mandatos dos atuais membros
do Conselho Federal de Educação, devendo o Ministério da
Educação e do Desporto exercer, até 30 de junho de 1995, as
atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação.
Art. 4? No prazo de quinze dias, contados da publicação
desta medida provisória, o Ministro de Estado da Educação e
do Desporto proporá ao Presidente da República a constituição
de Comissão Especial que será incumbida de sugerir as providências e medidas necessárias para assegurar o efetivo cumprimento do disposto no art. 3?
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 765, de 16 de dezembro de 1994.
Art. 6? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Fica revogado o art. 46 da Lei n? 5.540 de 28 de novembro de 1968.
Brasília, 13 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan, 1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 831, DE 18 DE JANEIRO
DE 19951*1
Extingue as vantagens que menciona e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? São extintas as vantagens de que tratam:
I - os §§ 2? a 5? do art. 62 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 3? a 11 da Lei n? 8.911, de 11 de julho
de 1994;
II - o art. 193 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 2? São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente identificada em suas parcelas, sujeita, exclusivamente, à
atualização pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos federais, as vantagens concedidas até a vigência desta
medida provisória com base nos incisos do artigo anterior e na
Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979.
Art. 3? É assegurado o direito à incorporação da vantagem de que trata o inciso I do art. I?, aos servidores que, na data da publicação desta medida provisória, tiverem concluido interstício necessário para a concessão, na forma do disposto no
art. 3? da Lei n? 8.911, de 1994, e no art. 180 da Lei n? 1.711, de
28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre a retribuição dos cargos em comissão ou das
funções de direção, chefia e assessoramento vigente na data de
publicação desta medida provisória e incorporada como vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita, exclusivamente, à atualização pelos indices gerais de reajuste dos servidores
públicos federais.
Art. 4? É assegurado o direito à vantagam de que trata o
inciso II do art. I? aos servidores que, na data da publicação
desta medida provisória, tenham completado todos os requisitos

(*) Retificada no DO de 20.1.1995 (v. pág. 497 deste volume).
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para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este
artigo o disposto no parágrafo único do art. 3?
Art. 5? O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de sessenta dias, contados da publicação desta
medida provisória, projeto de lei estabelecendo novos critérios
para a concessão das vantagens ora extintas.
Art. 6? O maior valor de vencimentos, a que se refere o
art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder, no máximo, a 80% (oitenta por cento) da remuneração
devida a Ministro de Estado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo entrará em vigor
na data da vigência dos efeitos financeiros do decreto legislativo que fixar a remuneração para os Ministros de Estado, para
o exercicio de 1995.
Art. 7? A alinea n do inciso III do art. i? da Lei n? 8.852,
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«n) ressalvado direito adquirido, adicional por tempo
de serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do
vencimento básico de que trata o inciso I;».
Art. 8? A Retribuição Adicional Variável (RA V) e o pro
labore, instituídos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação
(GEFA), instituída pela Lei n? 7.787, de 30 de junho de 1989,
a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários
(RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas pela Medida Provisória
n? 810, de 30 de dezembro de 1994, observarão, como limite máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 9? O art. i? da Medida Provisória n? ll07, de 30 de dezem bro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. i? Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos
cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista,
Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, em exercício das atiCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):99·388. jan. 1995.
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vidades de fiscalização e controle de produtos de origem
animal ou vegetal,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 10. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se os §§ 2~ a 5~ do art. 62 e o art. 193 da
Lei n~ 8.112, de 1990, os arts. 3~ a 11 da Lei n~ 8.911, de 1994, o
art. 7~ da Lei n~ 8.270, de 17 de dezembro de 1991, o art. 4~ da
Lei n~ 8.878, de 11 de maio de 1994, os arts. 2~ e 4~ a 8~ da Medi·
da Provisória n? 805, de 30 de dezembro de 1994, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÚRIA N? 832, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Altera o art. 5.0 da Lei n.O 7.862, de 30 de
outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Tesouro
Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 5? da Lei n? 7.862, de 30 de outubro de 1989,
alterado pelo art. 8? da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5~ O Banco Central do Brasil - BACEN e as
instituições financeiras a que se refere o § 2~ deste artigo
recolherão ao Tesouro N acionai, no último dia útil de cada
decêndio, o valor da remuneração incidente sobre os saldos
diários dos depósitos da União existentes no decêndio imediatamente anterior.
§ I? Os saldos de que trata este artigo, a partir da vigência desta medida provisória, serão remunerados pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia ~ SELIC.
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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§ 2?
§ 3?

.
Nos exercícios de 1994 e 1995. o valor da remuneração dos saldos diários dos depósitos da União será destinado exclusivamente às despesas com a dívida mobiliária,
interna e externa. e dívida externa de responsabilidade do
Tesouro N acionai e COm a aquisição de garantias da dívida
mobiliária externa.»
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 771. de 20 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasílía, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÚRIA N? 833. DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre o exercício das etribuiçôes institucionais da Advocacia-Geral da
União, em caráter emergencial e provisório,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ O exercício das atribuições institucionais previstas
na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993. dar-se-á.
em caráter emergencial e provisório, até a criação e implantação
da estrutura administrativa da Advocacia-Geral da União
IAG Ul. nos termos e nas condições previstos nesta medida provisória.
Art. 2? O Poder Público. por seus órgãos, entes e instituições, poderá, mediante termo, convênio ou ajuste outro, fornecer à AOU, gratuitamente, bens. e serviços necessários à sua im ~
plantação e funcionamento.
Art. 3? Aos Procuradores Regionais da União incumbe
orientar e supervisionar, tecnicamente, os representantes jud iCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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ciais da União com exercício no âmbito da jurisdição dos res-

pectivos Tribunais Regionais Federais, respeitada a competência dos Procuradores Regionais da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. A orientação e a supervisão previstas no
caput deste artigo serão prestadas por intermédio dos
Procuradores-Chefes das Procuradorias da União nos Estados,
inclusive às Procuradorias Seccionais.
Art. 4? Na defesa dos direitos ou interesses da União, os
órgãos ou as entidades da Administração Federal fornecerão os
elementos de fato, de direito e outros necessários à atuação dos
membros da AG U, inclusive nas hipóteses de mandado de segurança, habeas data e habeas corpus impetrados contra ato ou
omissão de autoridade federal.
§ I? As requisições objeto deste artigo terão tratamento
preferencial e serão atendidas no prazo nelas assinalado.
§ 2? A responsabilidade pela inobservância do disposto
neste artigo será apurada na forma da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se às requisições feitas
pelos representantes judiciais da União, designados na forma
do art. 69 da Lei Complementar n? 73 de 1993.
Art. 5? Nas audiências de reclamações trabalhistas em
que a União seja- parte, será obrigatório o comparecimento de
preposto que tenha completo conhecimento do fato objeto da reclamação, o qual, na ausência do representante judicial da
União, entregará a contestação subscrita pelo mesmo.
Parágrafo único. Não se aplica à União a cominação de revelia e de confissão (CLT, art. 844).
Art. 6? A intimação de membro da Advocacia-Geral da
União, em qualquer caso, será feita pessoalmente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos representantes judiciais da União, designados na forma do art. 69
da Lei Complementar n? 73 de 1993.
Art. 7? O vencimento básico dos cargos efetivos de Advogado da União, criados pelo art. 62 da Lei Complementar n? 73,
de 1993, é o fixado no Anexo I a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os Advogados da União farão jus, além
do vencimento básico a que se refere o ceput, à Gratificação de
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Atividade, instituída pela Lei Delegada n~ 13, de 27 de agosto
de 1992, no percentual de cento e sessenta por cento, bem Como
à gratificação a que se refere o art. 7~ da Lei n? 8.460, de 17 de
setembro de 1992, conforme valores constantes do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 8~ Ficam criadas quarenta e uma Procuradorias Seccionais da União, a serem implantadas, conforme a necessidade
do serviço, nas cidades onde instaladas varas da Justiça Federal.

Art. 9? São criados um cargo de Diretor-Geral de Administração, DAS 101.5, quatro cargos de Coordenador-Geral,
DAS 101.4, um cargo de Assessor Jurídico, DAS 102.3, dois cargos de Coordenador, DAS 101.3, nove cargos de Chefe de Divisão, DAS 101.2, dois cargos de Chefe de Serviço, DAS 101.1,
dois cargos de Oficial-de-Gabinete, DAS 101.1, destinados à
composição da Diretoria-Geral de Administração; vinte e sete
cargos de Procurador-Chefe, DAS 101.5, titulares das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, de que trata
o art. 2?, inciso H, alinea a, da Lei Complementar n? 73, de
1993; quarenta cargos de Procurador Seccional da União, DAS
101.4, três cargos de Adjunto do Advogado-Geral da União,
DAS 102.5, três cargos de Adjunto do Procurador-Geral da
União, DAS 102.4, e dois cargos de Assessor Jurídico, DAS
102.3.
Art. 10. As Procuradorias da União têm sede nas capitais
dos Estados e as Procuradorias Seccionais da União, nas cidades onde estejam instaiadas varas da Justiça Federal.
Art. 11. A União poderá, perante Tribunal situado fora da
sede de Procuradoria Regional, ser representada por seu
Procurador-Chefe.
Art. 12. Não se aplica o disposto no art. 14 da Lei n~
8.460, de 1992, à escolha dos ocupantes dos cargos em comissão
da AG U, até que organizado seu quadro de cargos efetivos e regularmente investidos os titulares de sessenta por cento destes.
Art. 13. O Anexo II à Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar na forma do Anexo II a esta medida provisória.
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Art. 14. O preenchimento dos cargos previstos nesta medida provisória dar-se-á segundo a necessidade do serviço e na
medida das disponibilidades orçamentárias.
Art. 15. Fica o Ministério da Fazenda com a responsabilidade de prestar o apoio necessário à instalação e ao funcionamento da Procuradoria-Geral da União, em todo o território nacional.
Parágrafo único. O apoio de que trata o caput compreende
o fornecimento de recursos materiais e financeiros e será especificado pelo Advogado-Geral da União.
Art. 16. A Secretaria de Controle Interno da Presidência
da República fica responsável pelas atividades de controle interno da AG U, até a criação do órgão próprio da Instituição.
Art. 17. Até que sejam implantados os quadros de cargos
efetivos da Advocacia-Geral da União, o Advogado-Geral da
União poderá atribuir a servidor em exercício e a representante
judicial da União designado na forma do art. 69 da Lei Complementar n~ 73, de 1993, Gratificação Temporária pelo exercicio
na Advocacia-Geral da União, observado o disposto neste artigo.
§ 1~ A Gratificação Temporária instituida no caput será
paga de acordo com os niveis e fatores constantes do Anexo IH,
aplicados sobre o valor do vencimento básico do cargo efetivo
de Advogado da União de Categoria Especial.
§ 2~ Os critérios para a atribuição da Gratificação Temporária serão estabelecidos em decreto.
§ 3~ A Gratificação Temporária, compativel com as demais vantagens atribuídas ao cargo efetivo ou ao emprego permanente do servidor, não se incorpora ao vencimento nem aos
proventos de aposentadoria ou de pensão, hem como não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, vantagens ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 4~ A Gratificação Temporária não poderá ser atribuída a
ocupantes de cargo ou função de confiança ou a titular de gratificação de representação de gabinete.
§ 5~ O pagamento da Gratificação Temporária cessará para os representantes judiciais da União, designados na forma do
art. 69 da Lei Complementar n~ 73, de 1993, na data de vigência
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da lei a que se refere o parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar n~ 73, de 1993.
§ 6? A Gratificação Temporária não será computada para
os efeitos do art. 12 da Lei n? 8.460, de 1992.
Art. 18. Os cargos em comissão de Assessor Técnico
transpostos para o Gabinete do Advogado-Geral da União, conforme o disposto no art. 3? da Lei n? 8.682, de 14 de julho de
1993, serão providos por profissionais idôneos de nível superior.
Art. 19. São transpostos, para as carreiras da AdvocaciaGeral da União, os atuais cargos efetivos de SubprocuradorGeral da Fazenda Nacional e Procurador da Fazenda Nacional,
como os de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, os quais:
I - tenham titulares cuja investidura haja observado as
pertinentes normas constitucionais e ordinárias, anteriores a 5
de outubro de 1988, e, se posterior a essa data, tenha decorrido
de aprovação em concurso público ou da incidência do § 3? do
art. 41 da Constituição.
II - estejam vagos.
§ 1 ~ N as hipóteses previstas no inciso I, a transposição
objeto deste artigo abrange os cargos e seus titulares.
§ 2~ A transposição deve observar a correlação estabelecida no Anexo IV.
§ 3? Á Advocacia-Geral da União incumbe examinar, caso
a caso, a licitude da investidura nos cargos aos quais alude este
artigo.
§ 4? Verificada a ocorrência de investidura ilegítima, ao
Advogado-Geral da União compete adotar, ou propor, as providências cabíveis.
Art. 20. Passam a ser de 36 meses os prazos fixados nos
arts. 66 e 69, parágrafo único, da Lei Complementar n? 73, de
1993.
Art. 21. Aos titulares dos cargos de Advogado da União
incumbem a representação judicial desta e atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relacionados àquela representação, respeitada a área de atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
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Art. 22. O Advogado-Geral da União editará os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 23. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 773, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
Geraldo Magela da Cruz Quintão

ANEXaI
Advocacia-Geral da União (AGU)
Artigo 7?
(ROI

Vencimento
(ROl

Denominação
Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de 1~ Categoria
Advogado da União de 2? Categoria

429,51

170,92

401,88

163,38

375,55

156,17

ANEXO II
Advocacia-Geral da União (AG U)
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Carreira Procurador da Fazenda Nacional
Denominação
Procurador da Fazenda
Nacional

Classe
Subprocurador-Geral
l~ Categoria
2~ Categoria

Quantidade
40
155
405
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ANEXO UI
Advogacia-Geral da União IAGU)
Nível

Fator

GT-I
GT·U
GT·III
GT·IV

0,90
0,65
0,40
0,30

Base de cálculo: Vencimento básico do cargo efetivo de Advogado da União de Categoria
Especial

ANEXO IV
Advogacia-Geral da União (AGU)
- Subprocurador-Geral da Fazenda
Nacional
- Procurador da Fazenda Nacional de
1~ Categoria
Procurador da Fazenda Nacional de
2~ Categoria
Assistente Jurídico Classe A
Assistente Jurídico. Classe B
Assistente Jurídico, Classes C e D

-

Procurador da Fazenda Nacional de
Categoria Especial
- Procurador da Fazenda Nacional de
1: Categoria
Procurador da Fazenda Nacional de
2~ Categoria
-

Assistente Jurídico de Categoria
Especial
- Assistente Jurídico de l~ Categoria
- Assistente Jurídico de 2~ Categoria

MEDIDA PROVISÚRIA N? 834, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dá nova redação ao art. 1? da Lei n?
6.150, de 3 de dezembro de 1974, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da iodação do sal
destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 1 ~ da Lei n? 6,150, de 3 de dezembro de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. I? É proibido, em todo o Território Nacional,
expor ou entregar ao consumo humano, sal refinado. moído
ou granulado que não contenha iodo.
Parágrafo único. A proporção de iodo, por quilograma de sal, será estabelecida pelo Ministério da Saúde, tendo em vista a necessidade de iodação para o efetivo controle do bócio endêmico no País.»
Art. 2? O inciso XXX do art. 10 da Lei n? 6.437, de 20 de
agosto de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10.
.
.

xxx - expor, ou entregar ao consumo humano, sal
refinado, moído ou granulado que não contenha iodo na
proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde:
•••••••••••••.•.•...••••••••..•.•••••••••••..•••.••••••• »

Art. 3? . O Ministério da Saúde poderá, até o mês de outubro de 1995, promover o suprimento de iodo às indústrias beneficiadoras de sal, observado o disposto em regulamento.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 774, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene

MEDIDA PROVISÓRIA N? 835, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento das Empresas
Estatais, em favor da Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A., crédito extraordinário
no valor de RI 15.479.072,00, para os fins
que especifica.
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°

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3? do art. 167, da
Constituição, e o § 5? do art. 65 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto
de 1993, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em favor da
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., crédito extraordinário no valor de R$ 15.479.072,00 (quinze milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil e setenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta de transferências da Centrais
Elétricas Brasileiras S .A., consignados sob a forma de "Outros
Recursos de Longo Prazo - Controladora», conforme Anexo II
desta medida provisória.
Art. 3? As obras e os serviços constantes do Projeto de
Transmissão de Mato Grosso terão garantidas suas prioridades
de interesse nacional, para efeito do que dispõe a Lei n? 8.666,
de 21 de junho de 1993.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 766, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1995, pág. 905.

MEDIDA PROVISÓRIA N? 836, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre as contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para
o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), incidentes sobre
receitas de exportação e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ O art. 5~ da Lei n~ 7.714, de 29 de dezembro de
1988, acrescido dos §§ 1~ e 2~, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 5~ Para efeito de determinação da base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), instituidas pelas Leis Complementares n? 7, de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, o valor da receita de exportação de mercadorias nacionais poderá ser excluído da
receita operacional bruta.
§ 1~ Serão consideradas exportadas, para efeito do
disposto no caput deste artigo, as mercadorias vendidas a
empresa comercial exportadora, de que trata o art. 1~ do
Decreto-Lei n~ 1.248, de 29 de novembro de 1972.
§ 2~ A exclusão prevista neste artigo não alcança as
vendas efetuadas:
a) a empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus,
na Amazônia Ocidental ou em Área de Livre Comércio;
bl a empresa estabelecida em Zona de Processamento
de Exportação;
c) a estabelecimento industrial, para industrialização
de produtos destinados à exportação, ao amparo do art. 3?
da Lei n~ 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
d) no mercado interno, às quais sejam atribuidos incentivos concedidos à exportaçâo..
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 767, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 3~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N~ 837, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a vinculação da Fundação
Osório e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ A Fundação Osório, criada pelo Decreto n~ 4.235,
de 4 de janeiro de 1921, com as modificações introduzidas pelo
Decreto n~ 16.392, de 27 de fevereiro de 1924, e Decreto-Lei n~
8.917, de 26 de janeiro de 1946, mantidas as suas finalidades, fica vinculada ao Ministério do Exército.
Art. 2~ Anualmente, o Ministério do Exército consignará
Orçamento da União os recursos para custeio e manutenção
da Fundação Osório.
DO

Art. 3? Ficam criados na Fundação Osório quinze cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sendo um cargo DAS 101.6, dois cargos DAS 101.3, três cargos DAS 101.2,
um cargo DAS 102.2, oito cargos DAS 101.1 e 48 Funções Gratificadas, sendo dezoito FG-1, vinte FG-2 e dez FG-3.
Parágrafo único. Ficam extintos os cargos e as funções de
confiança atualmente existentes na Fundação.

Art. 4? Os atuais empregos ocupados pelos servidores
contratados pela Fundação Osório, até 11 de dezembro de 1990,
serão incluídos:
I - no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei n? 7.596, de 10 de abril de
1987, quando se tratar do docente;
II - no Plano de Classificação de Cargos instituido pela
Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, quanto aos demais servidores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
servidores ocupantes, exclusivamente, de emprego em comissão
ou função de confiança.
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Art. 5? Os servidores serão localizados DO primeiro padrão da classe inicial da categoria funcional, cujas atribuições
guardem correlação com as dos empregos ocupados na data de
vigência desta medida provisória, observada a escolaridade ou
habilitação profissional exigida para o ingresso na mesma categoria funcional.
Parágrafo único. Os servidores localizados nos termos
deste artigo serão reposicionados em um padrão para cada dezoito meses de efetivo exercício DO emprego ocupado na data
desta medida provisória.

Art. 6? Os docentes serão localizados na carreira de Magistério de 1? e 2? Graus de nível inicial da classe, cujas atribuições guardem correlação com o emprego ocupado na data de vigência desta medida provisória, observada a habilitação legal
exigida para o ingresso em mesma classe.
Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício, no emprego
de magistério ocupado na data de vigência desta medida provisória, será considerado para efeito de progressão horizontal nos
termos das normas pertinentes específicas.
Art. 7? Na hipótese de os servidores de que trata esta medida provisória estarem percebendo remuneração superior à resultante da inclusão, observado O disposto no parágrafo único
do art. 5?, ser-Ihes-ão asseguradas diferenças individuais como
vantagem pessoal nominalmente indentificável em valor fixo e
írraajustável .
Parágrafo umco. As diferenças individuais de que trata
este artigo serão absorvidas quando o servidor mudar de padrão ou quando houver reajustamento de tabelas e não servirá
de base de cálculo para adicionais e gratificações.
Art. 8? O Ministro de Estado do Exército, por proposta da
Fundação Osório, promoverá a reforma do Estatuto e Regimento Interno da Fundação, na forma desta medida provisória, submetendo sua estrutura e seu funcionamento à aprovação do Presidente da República.
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Art. 9~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 768, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 838, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria da Receita Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ A Secretaria da Receita Federal, órgão central de
direção superior de atividade especifica do Ministério da Fazenda, diretamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por finalidade a administração tributária da União.
Art. 2~ Constituem área de competência da Secretaria da
Receita Federal os assuntos relativos à política e administração
tributária e aduaneira, à fiscalização e arrecadação de tributos e
contribuições, bem assim os previstos em legislação específica.
Art. 3~ Os cargos em comissão e as funções gratificadas
do Quadro da Secretaria da Receita Federal, decorrentes de
criação e transformação, são os constantes do anexo a esta medida provisória.
Art. 4~ Ficam extintos 1.000 cargos de Técnico do Tesouro
N acionai, da Carreira Auditoria do Tesouro Nacionai.
Art. 5~ O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
programa de capacitação para os integrantes da Carreira AudiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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toria do Tesouro N acionai, a ser desenvolvido pela Secretaria
da Receita Federal.
Parágrafo único. A participação no programa de capacitação, nos termos do regulamento, constitui condição para a progressão do servidor na carreira.
Art. 6? O regulamento disporá sobre as condições em que
a União poderá prestar, com despesas à conta do Fundo a que
se refere o Decreto-Lei n? 1.437, de 17 de dezembro de 1975, assistência judicial aos servidores da Carreira Auditoria do Tesouro N acíonal e aos titulares de cargos de administração superior, da Administração Federal direta, em ações decorrentes do
exercício do cargo.
Art. 7? O valor da indenização de transporte a que se referem o art. 60 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a
alinea b do inciso III do art. I? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, não integrará o rendimento bruto para efeito de imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, não constituirá base de cálculo para a contribuição do plano de seguridade social, nem será incorporado aos proventos de aposentadoria
ou às pensões.
Art. 8? O regimento interno da Secretaria da Receita Federal' será aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 9? As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 769, de 20 de dezembro de 1994.

Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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ANEXO DA MEDIDA PROVISÚRIA

Código

Situecãc Atual

Situação Proposta

Cargos ou Funções

Cargos ou Funções

N'

Denominação

Código

N'

Denominação

DAS-I01.6
DAS-I01.5
DAS-I01.4
DAS-I01.4
DAS-I01.4
DAS-I02.2

1
3
10
1
1
10

Secretário da Receita Federal
Secreeérlo-edluneo
Coordenador-Geral
Chefede Gabinete
Chefede Assessoria
Assessor
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Escritório de
Fiscalização (RJ e SP)
Chefe de Escritório de

Unidades Centrais
DAS-I01.6

DAS-I01.5
DAS-tOlA
DAS-tOlA
DAS-tOlA
DAS-t02.2
DAS-tOlo3
DAS-I01.2

1
3
7
1
1

7

Secretário da Receita Federal
Secretário-adjunto
Coordenador-Geral
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria
Assessor

11

Coordenador

DAS-I01.3

11

40

Chefe de Divisão

DAS-IOl.2

50

DAS-tOl.3

2

DAS·lOL2
DAS-101.2

DAS·I01.2
DAS-I02.l
DAS-IOlJ
FG-I
FG-2
FG-3

10
14
41
48
64

Assessor
Chefe de Serviço

DAS·I02J
DAS-IOU
FG-I
FG-2
FG·3

17
16
41
48
64

DAS-101.4
DAS-101.2
DAS-I01.2
DAS-I02.2
DAS-101.3
DAS-I02.l
DAS-I01.2
DAS·I01.3
DAS·I02.l
DAS·IOl.2
DAS·I01.1
DAS·IOl.l
DAS·I01.2
DAS-I01.2
DAS-IOl.2
DAS-IOl.!
DAS-1Ol.l
DAS-101.2

10
10
37
22
35
28
65

Inteligência FiscaIIRJ e SPj
Chefe de Centro de valoração
Aduaneira lRJ e SP)
Chefede Centro Nacionai de
Serviços de Informática
Assessor
Chefe de Serviço
Chefe de Seção e Assistente
Assistente
Assistente e Chefe de Equipe

Unidades Descentralizadas
DAS-I01.4
DAS-I01.2

10
7

Superintendente
Superintendente-adjunto

DAS-I01.3

35

Delegado

DAS-I01.2
DAS-IOlo3

65
5

Delegado
Inspetor

DAS-IOl.2
DAS-IOlJ
DAS·IOl.l
DAS·I01.2

10
12

Inspetor
Inspetor
Agente
Chefe de Divisão

DAS-I01.1

48

182

312

Chefe de Serviço

DAS-1Ol.l

,
s

10
12
48

li'10
7
17
279
7
17

Superintendente
Superintendente·adjunto
Chefe de Assessoria
Assessor
Delegado
Assessor
Delegado
Inspetor
Assessor
Inspetor
Inspetor
Agente
Chefede Divisão
Chefe de Centro Regional
Chefe de Centro Local
Chefe de Centro Local
Chefe de Serviço
Chefe de Centrai de
Atendimento
Chefe de Centrai de
Atendimento
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Situação Atual

Situação Proposta

Cargos ou Funções

Cargos ou Funções

Código

N?

DAS·IOl'.l

3

Denominação

Chefe de Laboratório de
Análisee Ensaios

Código

DAS-IOl.l

N?
3

543

DA-IOl.!
FG·l

100

FG·l

FG-2

615

FG-2

615

FG-3

82.

FG·3

82.

65'

Denominação

Chefe de Laboratório de
Análise e Ensaios
Supervisor de Grupo
Chefe de Agência. Inspetoria,
Seçtio, Centro Local. Central
de Atendimento, Assistente
Chefe de Agência, de Inspetoria, de Setor. Assistente
Chefede Equipe, Assistente

MEDIDA PROVISÚRIA N? 839, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras
providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de Lei:

TíTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1~ O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, a administração financeira do Tesouro Nacionai e a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2~ O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública
Federal, tem as seguintes finalidades:
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
PIurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
lU - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros
sejam permanentemente informados sobre os dados da execução
orçamentária, financeira e patrimonial da União; e
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade. sob a orientação técnica e normativa
da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
tem como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
U
a Secretaria Federal de Controle;
UI
a Secretaria do Tesouro N acionai; e
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IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da SecretariaGeral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da
União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério
Público da União, como órgãos setoriais.
§ 1~ Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste
artigo sujeitam-se -à supervisão técnica e à orientação normativa
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro
Naciorial, nas áreas de sua atuação.
§ 2~ As áreas de programação financeira dos órgãos da
Administração Direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5~ Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas Secretarias de Controle Interno:
a) dos órgãos da Presidência da República, ressalvados os
citados no inciso IV do art. 4~ desta medida provisória: e
bl dos Ministérios civis, exceto do Ministério das Relações
E xteriore s.
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle; e
III -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6? Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades .da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela
União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional
nos conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores
integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam
em exercício nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério
ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7? Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de
Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela
Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro NaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):'99-388, jan. 1995.
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cional, bem como articular com as demais atividades sistêmicas
do Governo Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de
atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do
Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
UI - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas
cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro
Nacional; e
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8? O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros,
dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos
setoriais de controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo
será exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a
voto de qualidade.

CAPÍTULO II
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão
Art. 9? Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2? desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financairo, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
11 - promover a normalização, o acompanhamento, a
sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
1I1 - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e
pareceres sobre a gestão dos administradores públic-is:
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IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal a qualquer título, na administração
direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e
pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação
de consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação Iísicofinanceira dos projetos e atividades constantes dos orçamentos
da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do
Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregularidades, formalmente apontados, praticados por agentes
públicos, propondo às autoridades competentes as providências
cabíveis;
XI
exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a
participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo
sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e nas entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo,
inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos
oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais,
a supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
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Seção II
Das Áreas de Administração Financeira
e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2~ desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual
do Tesouro Nacional, gerenciar a conta única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da
despesa pública;

II

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacio-

nal;
III
administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos
internacionais;

V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a divida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V II - editar normas 80 bre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o
acompanhamento. a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;

VIII - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro
Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da

União;
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XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela
execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de
decisões e ao apoio à supervisão ministerial;

XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do
Presidente da República e a consolidação dos balanços dos estados, Distrito Federal e municípios; e
XIII - promover a integração com as demais esferas de
governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULO III
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a
ser disciplinada, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e
Orçamento.
§ 1~ Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal;
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) A Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da
Presidência da República.
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§ 2~ Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnica do órgão central.
§ 3~ Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4~ Subordinam-se tecnicamente à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais os representantes da
União nos Conselhos de Administração das empresas referidas
no parágrafo anterior.
§ 5~ Dentre os membros do conselho de administração das
empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá
um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 6? Sem prejuízo das competências constitucionais e Tegais de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de
Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos públicos, na forma a
ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e dasN omeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato
do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Politicas Públicas e
Gestão Governamental, dos níveis intermédio e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da categoria
funcional Técnico do Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500,
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criado pelo Decreto n? 75.461, de 7 de março de 1975, integram a
estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e
de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercicio será definido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos criados pelo Decreto-Lei n? 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuido conforme Anexo r.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercicio de cargo
em comissão no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares. de forma
definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de
contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município ou, ainda, por conselho de contas de Municípios;
II - punidas, sem possibilidade de recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo; e
III - condenadas em processo criminal por prátíca de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II
e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n?
7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de
1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo
aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que
impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos
Poderes da União, bem como para os membros de comissões de
licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado
pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas
de Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serâo providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes
constantes dos arts. 12 e 13.
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CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei
n? 8.112 de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
atividade politico-partidária;
II - profissão liberal.
Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de
Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1 ~ Quando a documentação ou informação prevista neste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado
tratamento especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2~ O servidor que exerce funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos
sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a
elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3~ Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão código de ética profissional aprovado pelo Presidente da
República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento,
a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre
os dados oficiais do Governo Federal, relativos à execução dos
orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle,
no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar. mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão, realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com
a classificação funcional-programática constante do Orçamento
Geral da União.
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TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em
concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento,
durante o programa de formação. farão jus. a titulo de auxilio
financeiro. a até 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do
cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade
e observado o processo licítatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob a forma de sociedades de economia mista e de
empresas públicas do Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar.
trimestralmente. no Diário Oficial da União informações sobre
os trabalhos de auditoria. fiscalização e acompanhamento aos
programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá. em regulamento e no
prazo de cento e vinte dias, 80 bre a competência. a estrutura e o
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle
Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda
os cargos em comissão do grupo DAS e as Funções Gratificadas
(FG) da estrutura organizacional das Secretarias de Controle
Interno, dos Ministérios Civis e dos órgãos da Presidência da
República, exceto o Ministério das Relações Exteriores, a
Secretaria-Geral da Presidência da República. o Estado-Maior
das Forças Armadas e a Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a
transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do grupo
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) existentes no âmbito do
Sistema de Controle Interno.
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Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ 1~ Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle,
DAS 101.6.
§ 2~ Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle,
cinco cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois
cargos DAS 101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, 8 cargos
DAS 102.1 e um DAS 102.2.
§ 3? Ficam criados na Secretaria do Tesouro Nacional, um
cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS 101.3,
três cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS
102.1.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos e suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de
economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro
N acionai, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério
do Planejamento e Orçamento:
I
o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
H
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas; e

IH - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 1~ Fica criado o cargo de Secretário de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, DAS 101.6.
§ 2~ Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, um cargo DAS 101.5.
§ 3~ Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até 60 dias, as providências necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, bem como criar por
transformação ou transferir no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesas, cargos e funções de confianCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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ça dos Grupos de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
Funções Gratificadas (FG).

Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na
formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza
setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e
regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos,
programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
§ 1? O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e
terá sua composição e o regimento interno estabelecidos pelo
Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
§ 2? O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas
estatais com os objetivos e a execução da política econômica
mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias
básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
III - aprovação dos parámetros para a politica de preços
e tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou oligopolizados, em consonância com os objetivos
macroeconômicos, definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação da proposta do plano de fontes e usos e
do orçamento de investimento das empresas estatais;
VI - aprovação dos parâmetros para as politicas salarial
e de benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
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VII
aprovação das propostas dos acordos coletivos de
trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor; e

VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais.
Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas E statais terá:
I -

como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que
o presidirá:
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vicepresidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Politica Econômica do Ministério da Fazenda.
11 - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que
for objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem
objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal
sob sua supervisão.
§ I? Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas
reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico das respectivas empresas; e
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de
deliberação.
§ 2? A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais exercerá as funções de secretaria executiva do
Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
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§ 3? Os Ministros de Estado serão substituídos em seus
impedimentos pelos respectivos secretários executivos.
§ 4? O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de 60 dias, o seu Regimento Interno.

Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 777, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 35. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO I
Art. 14 da Medida Provisória n? 839
Carreira Finanças e Controle
Situação
Nova

Situação

Situação

D.L.2.346

Anterior

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3000
4000

2~14

4500
2500

Total

7000

3901

7000

Denominação

1457
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ANEXO II
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória n? 839
Distribuição de Cargos
DAS

Quant. 'I'ot.

101.6
101.6

1
1

1 Secretário Federal de Controle
1 Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais

101.5

7

4
1
1
1

101.4

65

37
23
1
3
1

101.3

4

102.3

3

Diretores de Departamento
Secretário-adjunto de Controle
Corregedor-geral
Secretário de Controle Interno
Coordenadores-gerais
Delegados Federais
Corregedor-adjunto
Diretor-adjunto
Chefe de Gabinete

4 Coordenadores
3 Assessores
1 Assessor

102.2

Total

Denominação

101.2

78

78 Chefes de Divisão

102.1

14

14 Assessores

174

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 840, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a assunção, pela União,
de crédito da Export Development Comoretion fEDe) e de debêntures emitidas pela
Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.), bem como sobre a utilização de
créditos da União junto à Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Const.ítuíçâo, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1? Fica a União autorizada a assumir as seguintes
dívídas da Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.)
junto à: a) agência Export Development Corporation (EDC), no
valor de até US$ 125,052,502.25 (cento e vinte e cinco milhões,
cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois dólares norteamericanos e vinte e cinco centavos), decorrente de empréstimo
externo; e b) dívida referente a debêntures emitidas em 1~ de julho de 1989, no valor de até R$ 79.872.045,49 (setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quarenta e cinco reais e
quarenta e nove centavos), equivalentes a até 142.171.672,29
UFIRs, em 1~ de julho de 1994.

Art. 2~ O crédito decorrente da sub-rogação dos direitos
relativos à assunção das dívidas mencionadas no artigo anterior
será utilizado, pela União, para aumento de capital social da
Embraer.
Art. 3~ Fica a União autorizada a receber em pagamento
do crédito decorrente da assunção das obrigações da Embraer,
no valor de R$ 276.131.351,59 (duzentos e setenta e seis milhões,
cento e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e nove centavos), equivalentes a 491.511.839,79 UFIRs,
referente ao saldo de operação de empréstimo externo, contratado em 2 de agosto de 1991, entre a Embraer e o Banco do Brasil
S.A., assumido pela União, em 15 de abril de 1994, no âmbito do
Acordo de Reestruturação da Dívida Externa Brasileira (1992,
Financing Plan), bens imóveis e outros bens e direitos de propriedade da Embraer, inclusive do Projeto CBA-123 Vector,
uma aeronave turboélice pressurizada para dezenove passageiros.

Parágrafo único. Não sendo apresentados bens imóveis e
outros bens e direitos de propriedade da Embraer em valor suficiente para a liquidação do montante de que trata o caput deste artigo, a União utilizará o saldo remanescente para proceder
ao aumento de capital social da Embraer, até o valor necessário
para a liquidez total do débito qualificado neste artigo.
Art. 4~ Fica delegada competência ao Ministro de Estado
da Aeronáutica para, em nome da União, observada a legislação
pertinente em vigor, formalizar o contrato de cessão onerosa de
parte dos direitos de propriedade industrial do Projeto CBA-123
Vector.
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Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 770, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Mauro José Miranda Gandra
MEDIDA PROVISÓRIA N? 841, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Altera a Lei n? 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os dispositivos adiante indicados da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1~

.

11 - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor
público;
...•.................................................... »

Poderão ser objeto de desestatização, nos
« Art. 2?
termos desta lei:
I -- empresas e instituições financeiras. controladas
direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou
ato do Poder Executivo;
11 - empresas criadas pelo setor privado e que, por
qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto
da União;
111 - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
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IV - instituições financeiras públicas e estaduais que
tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas,
na forma do Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.
§ I? Considera-se desestatização a alienação, pela
União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou atravês de outras controladas, preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores
da sociedade.

§ 2? Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às participações minoritárias diretas e indiretas da
União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
§ 3? Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que
tratam os incisos XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I,
alínea c, e o art. 177 da Constituição Federal, ao Banco do
Brasil S .A., e, ainda, ao órgão oficial ressegurador referido
no insiso II do art. 192 da Constituição Federal, não se
aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações...

«Art. 4? As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive
de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações;

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou
cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial
de seus empreendimentos. com a conseqüente alienação de
seus ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços
públicos.
§ I? A transformação, a incorporação, a fusão ou a
cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais
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poderão ser utilizadas, a fim de viabilizar a implementação
da modalidade operacional escolhida.
§ 2? N a hipótese de dissolução, caberá ao Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabiveis à efetivação da liquidação da empresa.»
"Art. 5? O Programa Nacional de Desestatização terá
como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de
Desestatização, diretamente subordinado ao Presidente da
República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de Presidente;
H
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IH
Ministro de Estado da Fazenda:
IV
Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado.
§ I? Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações de empresas ou serviços públicos, participará, com direito a voto, o titular do Ministério ao qual essa empresa
ou serviço se vincule.
§ 2? Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com direito a
voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3~ Participará também das reuniões, sem direito a
voto, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES.)
§ 4? O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 5? Quando deliberar ad referendum do Conselho, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira
reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 6? O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de E stado, bem como representante de entidades
públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
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§ 7? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado
por seu Presidente.
§ 8? Nas ausências ou impedimentos do Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
as reuniões do Conselho serão presididas pelo Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 9? Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão representados por substitutos por
eles designados.»

«Art. 6? Compete ao Conselho N acionai de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da
República, meios de pagamento e modalidades operacionais e inclusão ou exclusão de instituições financeiras de
empresas, serviços públicos e participações minoritárias
no programa;

II - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro, necessário às
desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita
pela União;
e) a fusão. incorporação ou cisão de sociedades e a
criação de subsidiária integral, necessária à viabilização
das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de
Desestatizacâo, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
III - Determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado o disposto no art. 15;
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IV - expedir normas e resoluções necessárias ao
exercício de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao
Programa N acional de Desestatização que venham a ser
encaminhadas pelo Presidente do Conselho.»
«Art. 7? Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
I - presidir as reuniões do Conselho:
II - coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização:
UI - encaminhar à deliberação do Conselho as matérias previstas DO art. 6? desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação
de servidores da Administração Pública direta e indireta,
para integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21,
inciso lU, desta leí.»
«Art. 8? A desestatização de serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4?,
pressupõe a delegação, pelo Poder Público, de concessão
ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada
a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes
específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do
edital de desestatiz acão.»
«Art. 9? Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, açâo de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira
objeto da desestatiz ação, que lhe confira poderes especiais
em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatiz ação, de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a titulo de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sído íncluídas no Programa Nacional de
Desestatização.
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§ 1? As ações representativas de participações societárias minoritárias, incluídas no Programa NacionaI de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2? Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações
(RDAI, intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em
favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional
de Desestatização.
§ 3? Os Recibos de Depósitos de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando
do encerramento do processo de desestatização.
§ 4? Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatização manterão as
ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se encerre o processo de desestatizaçâo ,»

"Art. 11. A União e as entidades da Administração
indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável
de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário
Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão da
sociedade no referido Programa, depositar as ações no
Fundo N acionaI de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de
bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de
conversões de debêntures, quando couber..

"Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público
das condições em que se processará a alienação do controle
acionário de empresa ou instituição financeira incluída no
Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua
situação econômica, financeira e operacional, será dada
ampla divulgação das informações necessárias, mediante a
publicação de edital, no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional. do qual constarão. pelo
menos. os seguintes elementos:
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c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;

d) situação econômico-financeira de sociedade, especi-

ficando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a so-

ciedades por esta controladas direta ou indiretamente e
aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela União Federal nos últimos quinze anos;
fi sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base
nos estudos de avaliação;
hl valor mínimo da participação a ser alienada;
íl a indicação, se for o caso, de que será criada ação de
classe especial e os poderes nela cornpreendidos.»
"Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou
jurídicas estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual infer ior.»
"Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular
dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá
utilizá-los, preferencialmente, na quitação de suas dívidas
vencidas perante a União .»
"Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos e modalidades operacionais no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFNDI, das Letras Hipotecárias da Caixa Econômica Federal (LH-CEFl,
bem como dos títulos e créditos já renegociados e que, no
momento da renegociação, eram passíveis dessa utilização;
III - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou
contra entidades por ela controladas, inclusive aquelas em
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processo de liquidação, desde que gozem de garantia ou
coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho N acional de Desestatização, poderá incluir novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.l>
"Art. 18. O preço minimo de alienação das ações deverá ser submetido à deliberação do órgão competente do
titular das ações.
Parágrafo único. A resolução do Conselho Nacional
de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular
das ações como instrução de voto para deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo."
"Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será
administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
"Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional,
necessário ao funcionamento do Conse".o Nacional de Desestatização, aí se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem
como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por
funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta, requisitados nos
termos do art. 7?, inciso IV, desta lei, para o fim de prover
apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução
das desestatizaçôes;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional
de Desestatização as matérias de que trata o inciso II do
art. 6? desta lei;
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VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da
União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras
matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a
critério do Conselho Nacional de Desestatização, ser feito
pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de
empresa especializada.»
"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatiz ação o fornecimento, em tempo hábil,
das informações sobre as mesmas, necessárias à execução
dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação
ou omissão de empregados ou servidores públicos Que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento
de informações e outros dados necessários à execução dos
processos de desestatiz ação»,
"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor liquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros. necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. N a hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a
juízo do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artígo ,»
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Art. 2? No caso de o Conselho Nacional de Desestatização
deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-seão, no que couber, as disposições da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990.
Art. 3? O Gestor do fundo manterá assistência juridica
aos ex -mern bros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão
da prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas
funções no referido órgão.

Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 772, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se os arts. 17, 19 e 22 da Lei n? 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÚRIA N? 842, DE 19 DE JANEIRO DE 1995
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, as máquinas, os aparelhos e
os instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou
de fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.

Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do referido imposto, relativos a matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, efetiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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vamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 721 e 775, de 18 de novembro de
1994 e 20 de dezembro de 1994.
Art. 3? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 1995.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Os anexos a esta medida provisória estão publicados no DO de 20.1.1995,
págs. 912/916.

MEDIDA PROVISÚRIA N? 843, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre alteração do Decreto-Lei
n? 1.804, de 3 de setembro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituíçao, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica revogado o § 3? do art. 1? do Decreto-Lei n?
1.804, de 3 de setembro de 1980, com a redação dada pelo art. 93
da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 776, de 20 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Sérgio Motta
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 844, DE 19 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide sobre sua remuneração conforme definida no inciso IH do
art. 1? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será caleulada mediante aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a
seguir, com vigência a partir de 1? de julho de 1994 e atê a data
de publícação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei n? 8.622, de 19.1.93, Anexo 111)
Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV - N A, inclusive

Alíquota
(%)

9

Remuneração correspondente a ate 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV - NA, exclustve. até o correspondente a 2,6 vezes o
vencimento básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe C, Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o
vencimento básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

Remuneração superior a até 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe C, Padrão IV, NS

12

Art. 2? A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal, de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme
definida no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
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tas provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que se refere o inciso I. respeitado o disposto no art. 17 da
Lei n? 8.212. de 24 de julho de 1991.
Art. 3? Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional
nos prazos enas condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de que trata este artigo. será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou da entidade infratora. respondendo com
as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112. de
11 de dezembro de 1990.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 778. de 20 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÚRIA N? 845. DE 20 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito
fiscal, mediante ressarcimento do valor de
contribuições sociais (PIS/Pasep e Cofins)
nos casos que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição. adota a seguinte medida provisória. com força de lei:
Art. 1? Fica instituído, a favor do produtor exportador de
mercadorias nacionais, crédito fiscal, mediante ressarcimento
em moeda corrente, destinado a compensar o custo representado
pelas contribuições sociais de que tratam as Leis Complementares nss 7, de 7 de setembro de 1970. 8. de 3 de dezembro de 1970.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan . 1995.

219
e 70, de 30 de dezembro de 1991, que incidirem sobre o valor das
matérias-primas. produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos no mercado interno pelo exportador para utilização no processo produtivo.
Art. 2? A base de cálculo do crédito fiscal será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagero referidos no art. 1?, do percentual correspondente à relação
entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
exportador.
Art. 3? O crédito fiscal será o resultado da aplicação do
percentnal de 2,65% sobre a base de cálculo definida no art. 2?
Art. 4? Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art.
1?, tendo em vista, quanto ao valor dos insumos, o constante da
respectiva nota fiscal de venda ao exportador.

Parágrafo único. Utilizar-se-á subsidiariamente a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento dos conceitos de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Art. 5? O benefício ora instituido é condicionado à apresentação, pelo exportador, das guias correspondentes ao recolhimento, pelo seu fornecedor imediato, das contribuições devidas nos termos das Leis Complementares nss 7 e 8, de 1970, e
70, de 1991.
§ I? O Ministro da Fazenda poderá estabelecer outros requisitos para a fruição do benefício a que se refere o art. I?
§ 2? A eventual restituição das importâncias recolhidas
em pagamento das contribuições que serviram à comprovação
prevista neste artigo, inclusive quando sob a forma de compensação mediante crédito, implica a imediata devolução, por parte
do exportador beneficiário do crédito, do valor correspondente à
restituição ou compensação, acrescido de atualização monetária
e de juros, calculados de acordo com as normas que regem o
atraso de pagamento das referidas contribuições.
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Art. 6~ O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento desta medida provisória.
Art. 7~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 779, de 23 de dezembro de 1994.
Art. 8? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÚRIA N? 846, DE 20 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza o Poder Executivo 8 contratar
com a Itaipu pagamento de débito junto ao
Tesouro Nacional com títulos da dívida externa brasileira, denominados Brazil Investment Bond (BIB), em valor correspondente a até US$92,800,OOO.OO (noventa e dois
milhões e oitocentos mil dólares dos Estedos Unidos da América).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar contrato com a Itaipu para pagamento de débito junto ao Tesouro
Nacionai com títulos da dívida externa brasíleira, denominados
Brazil Investment Bond (BIB), em valor correspondente a até
US$92,800,000.00 (noventa e dois mílhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América).
Art. 2~ O débito a que se refere o artigo anterior, decorrente substancialmente do Aviso MF-087/85, que autorizou o
Tesouro N acíonal a honrar garantia prestada a empréstimo externo em benefício da Itaípu, será cancelado pelo Tesouro N acionai após comunicação do Morgan Guaranty Trust Company
of New York, Agente Fiscal dos títulos referidos no art. I?
Art. 3~ Os títulos serão recebidos pela Itaipu em pagamento de divida da Administração Nacional de Eletricidade
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(Ande), empresa estatal paraguaia detentora de metade do capital da Itaipu, em operação externa vinculada a operação interna.
Art. 4? O contrato entre a Itaipu e a União Federal, com
interveniência da Ande, terá as seguintes condições financeiras:
I - os títulos serão recebidos pela Itaípu pelo seu valor
nominal;
II - deságio obtido pela Ande no mercado secundário, em
decorrência da aquisição dos títulos, será rateado com o Tesou·
ro N acionai e por este apropriado na proporção de cinqüenta
por cento de seu montante;
111 - os custos em que, comprovadamente, incorrer a Ande para aquisição dos títulos serão deduzidos do deságio, previamente ao rateio previsto no inciso anterior. até o limite de
dez por cento do valor total da operação.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 780, de 23 de dezembro de 1994.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÚRIA N? 847, DE 20 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1? do art. 22 da Lei D?
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Para efeito exclusivo de determinação da base de
cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
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(PIS), de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, vedada a aplicação das disposíções previstas na Lei n? 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos
Decretos-Leis nr s 2.445 e 2.449, de 29 de junho de 1988 e 21 de julho de 1988, respectivamente, as pessoas jur ídicas referidas no §
1? do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações
de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas;
11 ~ valores correspondentes a diferenças positivas:
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações swap ainda não liquidadas.
In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do
exterior;
c) despesas de cessão de créditos com coobrigação;
d) despesas de câmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e ínstítuíçõas arrendadoras;
t) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional.
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
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c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
d) atualização monetária das provrsoes ou reservas técnicas, limitada os valores da variação monetária ativa, incluídos
na receita bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas
e fechadas:
a) parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisoes ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa, incluídos
na receita bruta operacional:
VI - no caso de empresas de capitalização:
a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provrsoes ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa, incluídos
na receita bruta operacional.
§ I? Consideram-se despesas ou encargos, para fins do
disposto neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada
a dedução de juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2? No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas operações, desde que destacados de qualquer outra
espécie de remuneração ou de atualização.
§ 3? A correção monetária do imobilizado de arrendamento mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor
das despesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lU.
§ 4~ No caso das empresas de arrendamento mercantil, a
dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os recursos que deram origem às deduções de que tratam as alineas a e c do inciso Il l e o mobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5? Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a ajustes diários, a base de cálculo da contribuição do PIS é
o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
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§ 6? As exclusões de deduções previstas que neste artigo
restrmgem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades
nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.
Art. 2~ Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas
jurídicas mencionadas no § 1? do art. 22 da Lei n? 8.212, de 1991,
obrigadas à contribuição de que trata a Lei Complementar n? 8,
de 3 de dezembro de 1970.
Art. 3? O prazo de pagamento das contribuições de que
tratam os arts. I? e 2?, relativas aos fatos geradores ocorridos
no mês de junho de 1994, fica prorrogado até o dia 22 de julho
de 1994.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1? de junho de
1994.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 781, de 23 de dezembro de 1994.
Art. 6? Ficam revogados o art. 5? da Lei n? 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alinea a do § 2? do art. 1? do Decreto-Lei
n? 2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 2.449,
de 1988.
Brasília, 20 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÚRIA N? 848, DE 20 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera disposições das Leis n? 8.212 e n?
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? A partir de 1? de setembro de 1994, o salário mínimo fica fixado em RS70,OO (setenta reais) mensais, R$2,33 (dois
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reais e trinta e três centavos) diários e R$O,32 (trinta e dois centavos) horários.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política nacional do salário mínimo, bem assim sobre novas medidas necessárias à compatibilização da mesma com o equilíbrio das contas
públicas, especialmente na área da Previdência Social.
Art. 2? O art. 30 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30.
.
.
1.
b) recolher o produto arrecadado na forma da alinea
anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos a seu
serviço, DO dia 2 do mês seguinte ao de competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o
vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário.

IH - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art.
25 até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação de venda
ou consignação da produção, na forma estabelecida em regulamento .
..............................................•........ . »

Art. 3? Os arts. 106, com a redação dada pelas Leis n?s
8.861, de 25 de março de 1994, e 8.870, de 15 de abril de 1994, e
143 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 106. Para comprovação do exercício de atívidade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a
apresentação da Carteira de Identificação e Contribuição
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(CIC) referida no § 3? do art. 12 da Lei n? 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade rural referente a período anter-ior a 16 de abril de
1994, observado o disposto no § 3? do art. 55 desta lei, farse-á alternativamente através de:

.........................................................
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
desde que homologada pelo INSS;
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de
produtores em regime de economia familiar;

v -

bloco de notas do produtor rural."

«Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como
segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou
VII do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por
idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta lei,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência do referido benefício.:
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 782, de 23 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Peive
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 849, DE 20 DE JANEIRO
DE 1995
Dá nova redação a dispositivos das
Leis n?s 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e
8.541, de 23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? O disposto no art. 2? da Lei n? 8.849, de 28 de janeiro de 1994, somente se aplica aos dividendos, bonificações
em dinheiro, lucros e outros interesses, apurados a partir de I?
de janeiro de 1994, pagos ou creditados por pessoa juridica tributada com base no lucro real a sócios ou acionistas, pessoas
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País.
Art. 2? Os dispositivos da Lei n? 8.849, de 1994, adiante
indicados, passam a vigorar com a seguinte redação,
renumerando-se para 9? o seu art. 8?:
«Art. 2?
.
§ i? O imposto descontado na forma deste artigo será:
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste
anual do beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção
monetária, compensável com o imposto de renda que a pessoa juridica beneficiária, tributada com base no lucro real,
tiver de recolher relativo à distribuição de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
§ 2? A compensação a que se refere a alínea b do parágrafo anterior poderá ser efetuada com o imposto de renda, que a pessoa jurídica que tiver que recolher, relativo à
retenção na fonte sobre a distribuição de lucros ou dividendos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
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§ 3~ O imposto a que se refere este artigo será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
IUfir), pelo valor desta fixado para o mês de ocorrência do
fato gerador.
§ 4? A incidência prevista neste artigo alcança exclusivamente a distribuição de lucros apurados na escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base no
lucro real.
§ 5? O imposto descontado na forma deste artigo será
recolhido atê o último dia útil do mês seguinte em que
ocorrer fato gerador, reconvertido para reais com base na
expressão monetária da Ufir vigente no mês do pagamento,
observado o disposto no art. 36 da Medida Provisória n?
635, de 27 de setembro de 1994.
Art. 3? Os aumentos de capital das pessoas jurídicas
mediante incorporaçâo de lucros ou reservas não sofrerão
tributação do imposto sobre a renda.
§ i? Podem ser capitalizados nos termos deste artigo
os lucros apurados em balanço, ainda que não tenham sido
submetidos à tributação.
§ 2? A isenção estabelecida neste artigo se estende
aos sócios. pessoas físicas ou jurídicas, beneficiárias de
ações, quotas ou quinhões resultantes do aumento do cap ital social, e ao titular da firma ou empresa individual.
§ 3? O disposto no § 2? não se aplica se a pessoa
jurídica, nos cinco anos anteriores à -data da incorporação
de lucros ou reservas ao capital, restituiu capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social; neste
caso, o montante dos lucros ou reservas capitalizados será
considerado, até o montante da redução do capital, corrigido monetariamente com base na variação acumulada da
Ufir, como lucro ou dividendo distribuído, sujeito, na forma da legislação em vigor, à tributação na fonte e na declaração de rendimentos, quando for o caso, como rend imento dos sócios, dos acionistas, ou do titular da pessoa
jurídica.
§ 4? Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco anos subseqüentes à data da incorporação de lucros ou reservas,
restituir capital social aos sócios ou ao titular, mediante
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redução do capital social ou, em caso de liquidação, sob a
forma de partilha do acervo líquido, o capital restituído
considerar-se-á lucro ou dividendo distribuído, sujeito, nos
termos da legislação em vigor, à tributação na fonte e na
declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos acionistas ou do titular.
§ 5~

O disposto no parágrafo anterior não se aplica

aos casos de:

a) aumento do capital social mediante incorporação de
reserva de capital formada com ágio na emissão de ações,
com o produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, ou com correção monetária do capital;
b) redução de capital em virtude de devolução aos herdeiros da parte de sócio falecido, nas sociedades de pes-

soas;
c) rateio do acervo líquido da pessoa juridica dissolvida, se o aumento de capital tiver sido realizado com a incorporação de ações ou quotas bonificadas por sociedade
de que era sócia ou acionista;

d) reembolso de ações, em virtude de exerercio, pelo
acionista, de direito de retirada assegurado pela Lei n~
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 6? O disposto nos § 3? e 4~ não se aplíca às sociedades de investimento isentas de imposto.
§ 7~ A sociedade incorporadora e a resultante da fusão sucedem as incorporadas ou fundidas, sem interrupção
de prazo, na rcstríção de que tratam os §§ 3? e 4?
§ 8? As sociedades constituídas por cisão de outra e a
sociedade que absorver parcela de patrimônio da sociedade
cindida sucedem a esta, sem interrupção de prazo, na restrição de que tratam os §§ 3? e 4?
§ 9? N os casos dos §§ 7? e 8?, a restrição aplica-se ao
montante dos lucros ou reservas capitalizados proporcional
à contribuição:
a) da sociedade incorporada ou fundida para o capital
social da incorporadora ou resultante da fusão; ou
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bl de parcela do patrimônio liquido da sociedade cindida para o capital social da sociedade que absorveu essa
parcela.
Art. 4? Considerar-se-á realizado, integralmente, o
lucro inflacionário acumulado, bem como o saldo de lucros
cuja tributação tenha sido diferida de periodos-base anteriores, nos casos em que a pessoa jurídica tiver o seu lucro
arbitrado.
Art. 5? A soma das deduções a que se referem as
Leis n?s 6.321, de 14 de abril de 1976, 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e o Decreto-Lei n? 2.433, de 19 de maio de 1988,
não poderá reduzir o imposto devido em mais de oito por
cento, observado o disposto no § 2? do art. 10 da Lei n?
8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Art. 6? A soma das deduções a que se referem o § 2?
do art. 26 da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e o §
2? do art. I? da Lei n? 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá reduzir o imposto devido pela pessoa jurídica em mais
de três por cento, observado o disposto no § 2? do art. 10
da Lei n? 8.541, de 1992.
Parágrafo único. O valor absoluto do limite global
dos incentivos de que trata este artigo será fixado anualmente pelo Poder Executivo, obedecido o limite nele estabelecido.
Art. 7?
.
Art. 8? O beneficiário dos rendimentos de que trata o
art. 2?" que, mediante prévia comunicação à Secretaria da
Receita Federal, optar pela aplicação do valor dos lucros e
dividendos recebidos, na subscrição de aumento de capital
de pessoa jurídica, poderá requerer a restituição do correspondente imposto de renda retido na fonte por ocasião da
distribuição.
§ I? A restituição subordina-se ao atendimento cumulativo das seguintes condições:
a) os recursos sejam aplicados, na subscrição do aumento de capital de pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, no prazo de até noventa dias da data em que os
rendimentos foram distribuídos ao beneficiário;
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b) a incorporação, mediante aumento do capital social
da pessoa jurídica receptora, ocorra no prazo de até noventa dias da data em que esta recebeu os recursos;
c) o valor dos lucros e dividendos recebidos seja convertido em quantidade de Ufir pelo valor desta vigente no
mês da distribuição, e reconvertido para reais com base no
valor da Ufir fixado para o mês dos atos referidos nas
alíneas a e b.
§ 2? O valor do imposto a restituir será o correspondente à quantidade de Ufir determinada nos termos do § 3?
do art. 2?, aplicando-se, para a reconversão em reais, o valor da Ufir vigente na mês da restituição, a qual deverá ser
efetuada no prazo de sessenta dias, contados da incorporação a que se refere a alínea b.
§ 3? Ao aumento de capital procedido nos termos deste artigo aplicam-se as normas do art. 3? relativamente à
tributação pelo imposto de renda.
§ 4? Fica o Ministro da Fazenda autorizado a expedir
normas necessárias à execução do disposto neste art.igo,»
Art. 3? Os arts. 43 e 44 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 43.
§ 2? O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, bem como
a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, e o
imposto e a contribuição incidentes sobre a omissão serão
definitivos.
§ 3? A base de cálculo de que trata este artigo será
convertida em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) pelo valor desta do mês da omissão.
§ 4? Conaidera-se vencido o imposto e as contribuíções para a seguridade social na data da omissão.
Art. 44.
.
'
.
§ 1? O fato gerador do imposto de renda na fonte
considera-se ocorrido no dia da omissão ou da redução inedevida.

........................................................»
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Art. 4? As multas previstas na legislação tributária federal, cuja base de cálculo seja o valor da operação, serão calculadas sobre o valor desta, atualizado monetariamente com base
na variação da Ufir verificada entre o mês da operação e o mês
do respectivo pagamento ou lançamento de ofício.

Parágrafo único. N o caso de lançamento de ofício, a base
de cálculo da multa, atualizada monetariamente na forma deste
artigo, será convertida em quantidade de Ufir, pelo valor desta,
fixado para o mês do lançamento.
Art. 5? Presume-se, para efeitos legais, rendimento pago
aos sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na proporção da
participação do capital social, ou integralmente ao titular da
empresa individual, o lucro arbitrado deduzido do imposto de
renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo único. O rendimento referido no caput deste artigo será tributado, exclusivamente na fonte, à aliquota de 15%,
devendo o imposto ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao do arbitramento.
Art. 6? Fica reduzida para 1,5% a alíquota do imposto de
renda na fonte, de que tratam os arts. 52 e 53 da Lei n? 7.450, de
23 de dezembro de 1985.
Art. 7? O Banco Central do Brasil poderá deduzir da base
de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) as despesas por ele incorridas com operações realizadas para regular e executar as políticas monetária e cambial do Governo Federal, vedada a dedução
de qualquer despesa administrativa.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisóría n? 783, de 23 de dezembro de 1994.
Art. 9?

Esta medida provisória entra em vigor na data de

sua publicação, produzindo efeitos com referência aos arts. 1~.
2? e 5?, a partir de I? de janeiro de 1994, observado o período

de vigência da Uf ir diária, nos termos da legislação pertinente.
Brasília, 20 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):99-388, jan. 1995.

233
MEDIDA PROVISÚlUA N~ 850, DE 20 DE JANEIRO
DE 1995
Altera o art. 60 da Lei n? 8.694, de 12 de
agosto de 1993, que dispõe sobre as âíretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ O art. 60 da Lei n~ 8.694, de 12 de agosto de 1993,
alterado pela Lei n~ 8.938, de 25 de novembro de 1994, passa a
vigorar com a seginte redação:

"Art. 60. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazo limite para encaminhamento ao Congresso
N acionaI a data de 12 de dezembro de 1994...
Art. 2~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 784, de 23 de dezembro de 1994.
Art. 3~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
MEDIDA PROVISÚRIA N~ 851, DE 20 DE JANEIRO
DE 1995'
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Const.ituíção, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
(*) Retificada no DO de 25.1.1995 (v. pág. 498 deste volume).
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CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional
Art. I? A partir de I? de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser o Real (art. 2? da Lei n?
8.880; de 27 de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
§ I? As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do Simbolo R$.
§ 2? A centésima parte do Real, denominada centavo, será
escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a
unidade.
§ 3? A paridade entre o Real e o cruzeiro real, a partir de
I? de julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade Real
de Valor (URV) e o cruzeiro real fixada pelo Banco Central do
Brasil para o dia 30 de junho de 1994.
§ 4? A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá fixa para os fins previstos no art. 3?, § 3?, da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994, e no art. 2? desta medida provisória.
§ 5? Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária DOS mercados de valores mobiliários e de títulos da dfvida pública, na cotação de moedas estrangeiras, na Unidade Fiscal de Referência (Ufír] e na determinação da expressão monetária de outros valores que necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos cálculos.
Art. 2? O cruzeiro real, a partir de I? de julho de 1994,
deixa de integrar o Sistema Monetário N acional, permanecendo
em circulação como meio de pagamento as cédulas e moedas dele representativas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista nos §§ 3? e 4? do art. 3? da Lei n? 8.880, de 27 de maio de
1994.
§ I? Até o último dia útil de julho de 1994, os cheques ainda emitidos com indicação de valor em cruzeiros reais serão
acolhidos pelas instituições financeiras e pelos serviços de compensação, sem prejuízo do direito ao crédito, nos termos da legislação pertinente.
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§2? Os prazos previstos no ceput e no parágrafo anterior
poderão ser prorrogados pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? Os documentos de que trata o § I? serão acolhidos e
contabilizados com a paridade fixada, na forma do art. I?, § 3?,
para o dia I? de julho de 1994.

Art. 3? O Banco Central do Brasil emitirá o Real mediante
a prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente, observado o disposto no art. 4? desta medida provisória.
§ I? As reservas internacionais passíveis de utilização para composição do lastro para emissão do Real são os ativos de
Iiquidez internacional denominados ou conversíveis em dólares
dos Estados Unidos da América.
§ 2? A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência
a que se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos da América para cada Real emitido.
§ 3? Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas vinculadas não se incorporarão a estas, sendo incorporadas
às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 4? O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios
aprovados pelo Presidente da República:
a) regulamentará o lastreamento do Real;
b) definirá a forma como o Banco Central do Brasil administrará as reservas internacionais vinculadas;
c) poderá modificar a paridade a que se refere o § 2? deste
artigo.
§ 5? O Ministro da Fazenda submeterá ao Presidente da
República os critérios de que trata o parágrafo anterior.
Art. 4? Observado () disposto nos artigos anteriores, o
Banco Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o seguinte:
I - limite de crescimento para o trimestre outubrodezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) para as emissões de Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;

II - limíte de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as emissões do Real no conceito ampliado;
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III - nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a programação monetária de
que trata o art. 6? desta medida provisória estimará os percentuais de alteração das emissões de Real em ambos os conceitos
mencionados acima.
§ I? Para os propósito do contido no caput deste artigo, o
Conselho Monetário N acionai, tendo presente o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, definirá os componentes do
conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões las·
treadas de que trata o art. 3? desta medida provisória.
§ 2? O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes
dos percentuais previstos no caput deste artigo.
§ 3? O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do
Ministro da Fazenda, submeterá ao Presidente da República os
critérios referentes à alteração de que trata o § 2? deste artigo.
§ 4? O Conselho Monetário N acionaI, de acordo com diretrizes do Presidente da República, regulamentará o disposto
neste artigo, inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das emissões autorizadas e em circulação e a definição de
emissões no conceito ampliado.
Art. 5? Serão grafados em Real, a partir de I? de julho de
1994, as demonstrações contábeis e financeiras. os balanços, os
cheques. os títulos, os preços, os precatórios, os valores de contratos e todas as demais expressões pecuniárias que se possam
traduzir em moeda nacional.
CAPÍTULO II
Da Autoridade Monetária
Art. 6? O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional no início de cada trimestre,
programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no
mínimo:
I - estimativas das faixas de variação dos principais
agregados monetários compativeis com o objetivo de assegurar

a estabilidade da moeda; e
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11 - análise da evolução da economia nacional, prevista
para o próximo trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ 1 ~ Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a
programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
§ 2~ O Congresso Nacional poderá, com base em parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante decreto legislativo no prazo de 10 (dez) dias a contar do seu recebimento.
§ 3~ O decreto legislativo referido no parágrafo anterior
limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum da programação

monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 4 ~ Decorrido o prazo a que se refere o § 2~ deste artigo,
sem apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso N acionaI, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5? Rejeitada a programação monetária, nova programação deverá ser encaminhada. nos termos deste artigo, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data de rejeição.
§ 6? Caso o Congresso Nacional não aprove a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se
destina, fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia
até sua aprovação.

Art. 7? O Presidente do Banco Central do Brasil enviará,
através do Ministro da Fazenda, ao Presidente da República, e
aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:
I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária; e

II - demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Art. 8? O Conselho Monetário NacionaI, criado pela Lei n?
4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a ser integrado pelos seguintes mem bros:
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I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de
Presidente;
U - Ministro do Planejamento e Orçamento; e
lU - Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 1? O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar,
nos casos de,.urgência e relevante interesse, ad referendum dos
demais membros.
§ 2? Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião
que se seguir àquela deliberação.
§ 3? O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente. sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 5? O Banco Central do Brasil funcionará como
secretaria executiva do Conselho.
§ 6? O Regimento Interno do Conselho Monetário N acionai será aprovado por decreto do Presidente da República, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
medida provisória.
§ 7? A partir da publicação da Medida Provisória n? 542,
de 30 de junho de 1994, ficam extintos os mandatos de membros
do Conselho Monetário Nacional anteriores àquela medida provisória.
Art. 9? É criada junto ao Conselho Monetário N acionai a
Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros:
I
Presidente do Banco Central do Brasil;
U - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
UI - Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento
e Orçamento;
IV - Secretários do Tesouro Nacionai e de Política Econômica do Ministério da Fazenda; e
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v - Diretores de Politica Monetária, de Assuntos Internacionais e de N armas e Organização do Sistema Financeiro do
Banco Central do Brasil.
§ I? A comissão será coordenada pelo Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 2? O Regimento da Comissão Técnica da Moeda e do
Crédito será aprovado por decreto do Presidente da República.

Art. 10.
dito:

Compete á Comissão Técnica da Moeda e do Cré-

I - propor a regulamentação das matérias tratadas na
presente medida provisória, de competência do Conselho Monetário Nacional;
II - manifestar-se, na forma prevista em seu Regimento.
previamente, sobre as matérias de competência do Conselho
Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes na Lei n?
4.595, de 31 de dezembro de 1964;

UI - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Funcionarão também junto ao Conselho Monetário N acionai as seguintes Comissões Consultivas:
I
de N orraas e Organização do Sistema Financeiro;
U
de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
UI
de Crédito Rural;
IV
de Crédito Industrial;
V
de Endividamento Público;
VI
de Política Monetária e Cambial.
§ 1 ~ A organização, a composição e o funcionamento das
Comissões Consultivas serão objeto de Regimento Interno, a ser
aprovado por decreto do Presidente da República.

§ 2? Os mandatos dos membros das Comissões Consultivas anteriores á Medida Provisória n? 542, de 30 de junho de
1994, ficam extintos a partir da data de sua publicação.
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CAPÍTULO III
Das Conversões para Real
Art. 12. Na operação de conversão de cruzeiros reais para Real, serão adotadas quatro casas decimais no quociente da
divisão.
§ 1? Em todos os pagamentos ou liquidações de soma a receber ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para
todos os efeitos legais, os valores inferiores ao correspondente a
um centavo de Real.
§ 2~ N as instituições financeiras e nas demais entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a soma
das parcelas desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será
recolhida e creditada ao Tesouro N acíonal, no prazo a ser fixado pelo Poder Executivo, para ser utilizada em programas
emergenciais contra a fome e a miséria, conforme regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

Art. 13. A partir de 1? de julho de 1994, todos os valores
expressos em URV passam a ser expressos, de pleno direito, em
igual número de Reais.
Art. 14. As obrigações pecuniárias expressas em cruzeiros reais que não tenham sido convertidas em URV até 30 de
junho de 1994, inclusive, serão, em 1? de julho de 1994, obrigatoriamente convertidas em Real, de acordo com as normas desta
medida provisória.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicase às obrigações que tenham sido mantidas em cruzeiros reais
por força do contido na Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, inclusive em seu art. 16.
Art. 15. Serão convertidos em Real, em 1? de julho de
1994, segundo a paridade fixada para aquela data:
I
as contas correntes;
11 - os depósitos à vista nas instituições financeiras; e
UI - os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancário junto ao Banco Central do Brasil.
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Art. 16. Observado o disposto nos parágrafos I? a 4? deste
artigo, serão igualmente convertidos em Real, em I? de julho de
1994, de acordo com a paridade fixada para aquela data:
I - os saldos das cadernetas de poupança;
11 - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da
captação de cadernetas de poupança;
III - os saldos das contas do Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço, do Fundo de Participação PIS/Pasep e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;
IV - as operações de crédito rural;
V - as operações ativas e passivas dos Sistemas Pínanceiro da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o
disposto nos arts. 20 e 21 desta medida provisória;
VI - as operações de seguro, de previdéncia privada e
de capitalização;
VII - as demais operações contratadas com base na Taxa
Referencial (TR) ou no índice de remuneração básica dos depósitos de poupança; e
VIII - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas nas alíneas anteriores.
§ I? A conversão de que trata este artigo será precedida
de atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até 30 de junho de 1994 inclusive, mediante a aplicação da
Taxa Referencial (TR) ou do Referencial legal ou contratual pertinente, na forma da legislação vigente.
§ 2? Na data de aniversário no més de julho, incidirá, pro
rata tempore, desde a data de conversão, sobre o valor converti-

do, a Taxa Referencial (TR) ou o referencial legal ou contratual
pertinente a juros, na forma da legislação vigente.
§ 3? O crédito da remuneração básica e dos juros, no que
diz respeito às cadernetas de poupança, ocorrerá somente nas
datas de aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.
§ 4? Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, o Ministro da Fazenda, o Conselho Monetário
Nacionai, o Conselho de Gestão da Previdéncia Complementar e
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o Conselho N acionai de Seguros Privados, dentro de suas respectivas competências, regulamentarão o disposto neste artigo.
Art. 17. Os valores das prestações de financiamentos habitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro de Habitação (SFHI e entidades de previdência privada, quando em condições análogas às utilizadas no Sistema Financeiro de Habitação, expressos em cruzeiros reais, no mês de
junho de 1994, serão convertidos em Real, no dia I? de julho de
1994, observada a paridade entre o cruzeiro real e o Real fixada
para aquela data.
Parágrafo único. São mantidos o índice de reajuste e a periodicidade contratualmente estabelecidos para atualização das
prestações de que trata este artigo.
Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil e nas instituições financeiras terão seu saldo atualizado, pela
taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), até 30 de junho de 1994 e convertidos para Real
em I? de julho de 1994, pela paridade fixada para aquela data.
Art. 19. As obrigações pecuniárias em cruzeiros reais,
sem cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção
monetária prefixada, serão convertidas em Real, no dia I? de
julho de 1994, observada a paridade entre o cruzeiro real e o
Real, fixada para aquela data.
Art. 20. As obrigações pecuniárias em cruzeiros reais,
com cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é igualou menor
que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em Real,
no dia I? de julho de 1994, observada a paridade fixada para
aquela data, reajustando-se pro rata tempore os valores contratuais expressos em cruzeiros reais desde o último aniversário
até o dia 30 de junho de 1994, inclusive, de acordo com o índice
constante do contrato.
Art. 21. As obrigações pecumarras em cruzeiros reais,
com cláusula de correção monetária baseada .em índices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em Real, no dia I?
de julho de 1994, de acordo com as disposições abaixo:
I - d ivid indo-se o valor em cruzeiros reais da obrigação
vigente no dia do aniversário em cada um dos meses imediataCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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mente anteriores, em número igual aos do último período de
reajuste pleno, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em

URV nesses mesmos dias;
11 - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior;
IH - reconvertendo-se, em cruzeiros reais, o valor encontrado pela URV do dia do aniversário em junho de 1994;
IV - aplicando-se, pro rata tempore, sobre o valor em cruzeiros reais de que trata o inciso anterior o índice contratual ou
legal até 30 de junho de 1994; e
V - convertendo-se em Real o valor corrigido na forma do
inciso anterior pela paridade fixada para aquela data.
§ 1? O cálculo da média a que se refere este artigo será
feito com base nos preços unitários, nos casos dos contratos para aquisição ou produção de bens para entrega futura, execução
de obras, prestação de serviços, locação, uso e arrendamento,

quando as quantidades de bens e serviços, a cada mês, forem
variáveis.
§ 2? No caso de obrigações em que tenha transcorrido um
número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a conversão será feita, na forma do caput deste artigo,
levando-se em conta apenas os valores referentes aos meses a
partir da contratação.

§ 3? No caso dos contratos de locação residencial com
cláusula de reajuste com periodicidade de aplicação superior a 6
(seis) meses, as disposições do caput deste artigo serão aplicadas tomando em conta apenas os aluguéis dos primeiros 6 (seis)
meses do último período de reajuste pleno.
§ 4? Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, os
contratos de locação residencial, inclusive os convertidos anteriormente, poderão ser revistos, a partir de I? de janeiro de
1995, através de livre negociação entre as partes, ou judicial-

mente, a fim de adequá-los aos preços de mercado.
§ 5?

Efetivada a revisão, o novo valor do aluguel residen-

cial vigorará pelo prazo mínimo de um ano.

Art. 22.

Para os efeitos desta medida provisória, «dia de

aniversário» corresponde:
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a) no caso de obrigações pecuniárias em cruzeiros reais com
cláusula de correção monetária por índice de preço, ao dia do
vencimento; na falta deste, o dia do último reajuste; e, na falta
deste, ao dia do surgimento, em qualquer mês, da obrigação, do
titulo, do contrato ou da parcela contratual; e
.h) no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição
ou produção de bens para entrega futura, a execução de obras,
ou a prestação de serviços, que tenham cláusulas de reajuste de
preços por índices de preços setoriais, regionais ou específicos,
ou ainda, que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, ao último dia de validade dos preços contratuais
em cada período de reajuste.
Art. 23. As disposições desta medida provisória sobre
conversões aplicam-se aos contratos de que trata o art. 15 da
Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, e sua regulamentação.
§ I? Na conversão em Real dos contratos que não contiverem cláusula de atualização monetária entre a data final do
período de adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade
do pagamento, será deduzida a expectativa de inflação conside·
rada no contrato relativamente a este prazo, devendo, quando o
contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser adotada para a dedução a variação do Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP/DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no mês de junho de 1994, aplicado pro rata
tempore relativamente ao prazo previsto para o pagamento.

§ 2? Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, corrigido também o
período decorrido entre a data do adimplemento da obrigação e
da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este período a dedução referida no parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabelecidos.
§ 3? O Poder Executivo regulamentará o dispoto neste artigo.
Art. 24. Nas obrigações convertidas em Real na forma dos
arts. 20 e 21, o cálculo da correção monetária a partir de 1? de
julho de 1994 somente é válido quando baseado em índice de
preços calculado na forma do art. 38 da Lei n? 8.880, de 27 de
maio de 1994.
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§ 1? O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações a que se refere o caput deste artigo tomará por base preços em Real, o equivalente em URV dos preços em cruzeiros
reais, e os preços nominados ou convertidos em URV dos meses
anteriores.

§ 2? Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em Real, na forma dos arts. 20 e 21, serão aplicados
pro rata tempore, da data da conversão até a data do aniversário, os índices de correção monetária a que estiverem sujeitos.
calculados de conformidade com o art. 38 da Lei n? 8.880, de 27
de maio de 1994, de acordo com as respectivas disposições legais, regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais com base nas quais tiverem sido constituídos.
§ 3? No cálculo dos índices de que trata este artigo, os
preços em cruzeiros reais deverão ser convertidos em URV do
dia de sua coleta.
§ 4? Caso o índice de preços constante do contrato não esteja disponível na forma do caput deste artigo, será utilizado,
para os fins do disposto no art. 38 da Lei n? 8.880, de 27 de
maio de 1994, e nesta medida provisória. índice equivalente
substituto, na forma da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 5? É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a
aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado
de forma diferente da estabelecida neste artigo.
Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento
Geral da União enviada ao Congresso Nacional, com as modificações propostas nos termos do art. 166, § 5?, da Constituição
Federal, serão corrigidas para preços médios de 1994, mediante
a aplicação, sobre os valores expressos a preços de abril de
1993, do multiplicador de 66,8402, sendo então convertidos em 1?
de julho de 1994 em Reais pela paridade fixada para aquela data.
§ 1? Serão também convertidos em Real em 1? de julho de
1994, pela paridade fixada para aquela data, todos os valores
expressos em cruzeiros reais em 30 de junho de 1994, constantes de balanços e de todos os atos e fatos relacionados com a
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil.
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§ 2? No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores
inferiores a R$O,Ol (um centavo de Real), os mesmos serão representados por este valor (R$O,Ol).

Art. 26. Como forma de garantir o equilíbrio econômicofinanceiro na conversão dos contratos relativos à atividade
agrícola, ficam asseguradas as condições de equivalência constantes nos contratos de financiamento de custeio e de comercialização para produtos contemplados na safra 1993/94 e na safra
1994 com «preços mínimos de garantia» dentro da Política de
Garantia de Preços Mínimos - (PGPM).
CAPÍTULO IV
Da Correção Monetária
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico. da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de i? de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do IPC-r.
§ i?

O disposto neste artigo não se aplica:
a) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro de 1969, e o art. 6? da Lei n? 8.880, de 27
de maio de 1994;
bl aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender
bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem
produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados. e
c) às hipóteses tratadas em lei especial.
§ 2? Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a
partir de i? de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o estabelecido neste artigo.
§ 3? Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em
que haja cláusula de correção monetária por índice de preços ou
por índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o cálculo desses índices, para efeitos de reajusCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan . 1995.
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te, deverá ser nesta moeda até a emisão do Real e, daí em diante, em Real, observado o art. 38 da Lei n? 8.880, de 27 de maio
de 1994.
§ 4? A correção monetária dos contratos convertidos na
forma do art. 21 desta medida provisória será apurada somente
a partir do primeiro aniversário da obrigação. posterior à sua
conversão em Reais.
§ 5? A Taxa Referencial (TR) somente poderá ser utilizada
nas operações realizadas nos mercados financeiro, de valores
mobiliários, de seguros, de previdência privada, de capítalização e de futuros.
§ 6? Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto
no art. 39 da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991.

Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em Real
com cláusula de correção monetária por índices de preço ou por
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, a periodicidade de aplicação dessas cláusulas será
anual.
§ I? É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito
cláusula de reajuste de valores cuja periodicidade de aplicação
seja inferior a um ano."
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se às obrigações convertidas ou contratadas em URV até 27 de maio de 1994 e às
convertidas em Real.
§ 3? A periodicidade de que trata o caput deste artigo será
contada a partir:
a) da conversão em Real, no caso das obrigações ainda expressas em cruzeiros reais;
b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações expressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994;
c) da contratação, no caso de obrigações contraídas após I?
de julho de 1994; e
di do último reajuste no caso de contratos de locação residencial.
§ 4? O disposto neste artigo não se aplica:
ai às operações realizadas no mercado financeiro e no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por instituições financeiras
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e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e aos financiamentos habitacionais de entidades de previdência privada;
b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 11 setembro de 1969, e o art. 6? da Lei n? 8.880. de 27 de
maio de 1994.
§ 5? O Poder Executivo poderá reduzir a periodicidade de
que trata este artigo.
§ 6? O devedor, nos contratos com prazo superior a um
ano, poderá amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente,
o saldo devedor. desde que o faça com o seu valor atualizado
pela variação acumulada do indice contratual ou do IPC-r até a
data do pagamento.
§ 7? Nas obrigações em cruzeiros reais, contraídas antes
de 15 de março de 1994 e não convertidas em URV, o credor poderá exigir, decorrido um ano da conversão para o Real, ou no
seu vencimento final, se anterior, sua atualização na form'a contratada. observadas as disposições desta medida provisória,
abatidos os pagamentos. também atualizados. eventualmente
efetuados no período.
CAPÍTULO V
Da Amortização da Dívida Mobiliária Federal
Art. 29. Fica criado o Fundo de Amortização da Dívida
Pública Mobiliária Federal. com a finalidade de amortizar a
dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional. que será regulamentado pelo Poder Executivo.
Art. 30. O fundo. de natureza contábil. será constituído
através de vinculação, mediante prévia e expressa autorização
do Presidente da República.. a título de depósito:
a) de ações preferenciais sem direito de voto pertencentes à
União;
b) de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto,
excedentes ao número necessário à manutenção, pela União Federal, do controle acionário das empresas por ela controladas
por disposição legal;
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cl de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto
das empresas controladas pela União em que não haja disposição legal determinando a manutenção desse controle; e
dI de ações ordinárias ou preferenciais com direito ou sem
direito a voto pertencentes à União, em que esta é minoritária.
Parágrafo único. O percentual das ações a ser depositado
no fundo será fixado em decreto do Poder Executivo.
Art. 31. O fundo será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que promoverá as
alienações, mediante delegação da União Federal, observado o
disposto no art. 32 desta medida provisória.

Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do
fundo, poderá praticar, em nome e por conta da União Federal,
todos os atos necessários à consecução da venda em bolsa, inc1usive firmar os termos de transferências das ações alienadas.
Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas
mediante Portaria Conjunta dos Ministros da Fazenda e do Ministro do Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número, espécie e classe de ações a serem alienadas.
§ I? As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação, devendo os valores líquidos ser repassados pelo gestor do
fundo ao Tesouro Nacional, juntamente como demonstrativo da
prestação de contas.
§ 2~ O produto liquido das alienações deverá ser utilizado,
especificamente, na amortização de principal atualizado de divida pública mobiliária interna do Tesouro N acional e dos respectivos juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro
resumo, no qual constará a origem dos recursos e a dívida quitada.
§ 3~ Os demonstrativos de prestação de contas relativas a
cada alienação de ações, na forma da presente lei, serão enviados pelo gestor do fundo ao Tribunal de Contas da União.
Art. 33. A amortização da dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional, a que alude o art. 29, poderá, por acordo entre
as partes, se dar mediante dação em pagamento de ações depositadas no fundo, não se aplicando à hipótese o disposto na Lei
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n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n~
8.883, de 28 de junho de 1994.
Art. 34. A ordem de dação em pagamento prevista no art.
33 será expedida mediante Portaria Conjunta do Ministro da
Fazenda e do Ministro do Planejamento e Orçamento, a qual estahelecerâ o número, espécie e classe das ações, bem assim os
critérios de fixação do respectivo preço, levando em conta o valor em bolsa.
Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste capitulo as
empresas incluidas no Programa Nacional de Desestatização, de
que trata a Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990.

CAPiTULO VI
Das Disposições Tributárias

Art. 36. A partir de 1~ de julho de 1994, ficará interrompida, até 31 de dezembro de 1994, a aplicação da Unidade Fiscal
de Referência (Uf ir}, exclusivamente para efeito de atualização
dos tributos, contribuições federais e receitas patrimoniais, desde que os respectivos créditos sejam pagos nos prazos originais
previstos na legislação.
§ 1 ~ No caso de tributos e contribuições apurados em declaração de rendimentos, a interrupção da Ufir abrangerá o
período compreendido entre a data de encerramento do período
de apuração e a data de vencimento.
§ 2~ Para os efeitos da interrupção de que trata o caput
deste artigo a reconversão para Reais será efetuada com base
no valor da Ufir utilizada para a respectiva conversão.
§ 3~ Aos créditos tributários não pagos nos prazos previstos na legislação tributária aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando for o caso, a partir do mês correspondente ao
término do periodo de apuração, nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 4~ Aos débitos para com o patrimõnio imobiliário da
União não pagos nos prazos previstos na legislação patrimonial,
ou a diferença de valor recolhido a menor, aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir entre o mês do vencimenCol. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan . 1995.
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to, ou da ocorrência do fato gerador, e o mês do efetivo pagamento, além da multa de que trata o art. 59 da Lei n? 8.383, de
30 de dezembro de 1991, e de acréscimos legais pertinentes.
§ 5? As contribuições sociais arrecadadas pelo INSS,
quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação específica, aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir
entre o mês subseqüente ao de competência e o mês do efetivo
recolhimento, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 6? O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos incluidos em parcelamento.
Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos para com a Fazenda Nacional, pagos indevidamente, dentro
do prazo previsto no art. 36, a compensação ou restituição será
efetuada com base na variação da Ufir calculada a partir do
mês seguinte ao do pagamento.

Art. 38. N as situações de que tratam os §§ 3?, 4? e 5? do
art. 36 desta medida provisória, os juros de mora serão equivalentes, a partir de i? de julbo de 1994, ao excedente da variação
acumulada da Taxa Referencial (TRI em relação à variação da
Ufir no mesmo período.
§ 1? Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos na
caput deste artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § i?, da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de
1966, no art. 59 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e no
art. 3? da Lei n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 2? O disposto no caput deste artigo não &e aplica aos débitos incluídos em parcelamento concedido anteriormente à data
de entrada em vigor desta medida provisória.
Art. 39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art.
8? da Lei n? 7.713, de 2~ de dezembro de 1988, pago na forma do
art. 36 desta medida provisória, será, para efeito de redução do
imposto devido na declaração de ajuste anual, convertido em
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês em que os rendimentos forem recebidos.
Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de
que trata o art. 38, no que diz respeito aos tributos e contribuições, exceto as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, inCol. Leis Rep. Fed. Brasil; Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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tegra os recursos referidos nos arts. 3~, parágrafo único, 4? e 5°
§ i?, da Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e no art. 69 d~
Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991, até o limite de juros
previsto no art. 161, § i?, da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 41. A restituição do imposto de renda da pessoa física, apurada na declaração de rendimentos, relativa ao exercício
financeiro de 1995, será reconvertida em Reais com base no Valor da Ufir no mês do recebimento.
Art. 42. As pessoas jurídicas farão levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas
à adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos desta
medida provisória.
Parágrafo único.
posto neste artigo.

O Poder Executivo regulamentará o dis-

Art. 43. Fica extinta, a partir de I? de setembro de 1994, a
Ufir diária de que trata a Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Art. 44. A correção monetária das unidades fiscais estaduais e municipais será feita pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de
Referência IUfir), de que trata a Lei n? 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Art. 45. As alíquotas previstas no art. 5? da Lei n? 8.033,
de 12 de abril de 1990, ficam reduzídas para:
I
zero, nas hipóteses de que tratam os incisos I, IH e
IV; e
H
15% (quinze por cento), nas hipóteses de que trata o
inciso H.
Art. 46. Os valores constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em Ufir diária serão. a partir de I?
de setembro de 1994, expressos ou referenciados em Ufir.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação dos limites previstos na legislação tributária federal, a conversão dos valores
em Reais para Ufir será efetuada com base na Ufir vigente no
mês de referência.
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Art. 47. A partir de I? de setembro de 1994, a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base
na Ufir.
Parágrafo único. O período da correção será o compreendido entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte àquele em que o balanço deverá ser corrigido.
Art. 48. A partir de I? de setembro de 1994, a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas será convertida
em quantidade de Ufir, mediante a divisão do valor do lucro
real, presumido ou arbitrado, pelo valor da Ufir vigente no mês
subseqüente ao de encerramento do período-base de sua apuração.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se também à base de
cálculo do imposto de renda mensal determinada com base nas
regras de estimativa e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital (art. 17 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992).
§ 2~ N a hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção
da pessoa jurídica, no curso do período-base, a base de cálculo
do imposto será convertida em quantidade de Ufir, com base no
valor desta vigente no mês de encerramento do período-base.

Art. 49. O imposto de renda da pessoa jurídica será calculado mediante a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo
expressa em Ufir.
Art. 50. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro
(Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de
conversão em Ufir da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta medida provisória para o imposto de renda das
pessoas jurídicas.
Art. 51. O imposto de renda retido na fonte ou pago pelo
contribuinte relativo a fatos geradores ocorridos a partir de I?
de setembro de 1994, incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica será, para
efeito de compensação, convertido em quantidade de Ufir, tomando por base o valor desta no mês subseqüente ao da retenção.
Parágrafo único. A conversão em quantidade de Ufir prevista neste artigo, aplica-se. também, aos incentivos fiscais de
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dedução do imposto e de redução e isenção calculados com base
no lucro da exploração.
Art. 52. São dedutiveis, na determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, segundo
o regime de competência, as contrapartidas de variação monetária de obrigações, inclusive de tributos e contribuições, ainda
que não pagos, e perdas cambiais e monetárias na realização de
créditos.
Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa e os ganhos Iíquidos nos mercados de renda variável
continuam apurados e tributados na forma da legislação vigente, com as seguintes alterações:
I - a partir de I? de setembro de 1994 o valor aplicado e o
custo de aquisição serão convertidos em Ufir pelo valor desta
no mês da aplicação ou aquisição, e reconvertidos em Real pelo
valor da Ufir do mês do resgate ou da liquidação da operação;
II - o valor das aplicações financeiras e do custo dos ativos existentes em 31 de agosto de 1994, expresso em quantidade
de Ufir, será reconvertido em Real na forma prevista na alínea
anterior.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento, excetuados os rendimentos do fundo de que trata o
§ 4? do art. 21 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

§ 2? São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de fundos de investimento, de titularidade de fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição
de quotas de fundos de investimento.
§ 3? Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento
em Quotas de Fundos de Aplicação Financeira, o disposto no
art. 22, inciso I, da Lei n? 8.383, de 1991.

Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa,
para os efeitos da legislação tributária, as operações de transferência de dívidas realizadas com instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
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Parágrafo único. Para os efeitos do art. 18 da Lei Complementar n? 77. de 13 de julho de 1993, o cedente da dívida é titular da aplicação e beneficiário da liquidação da operação.

Art. 55. Em relação aos fatos geradores que vierem a
ocorrer a partir de 1? de setembro de 1994, os tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão
convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no
mês em que ocorrer o fato gerador ou no mês em que se encerrar o período de apuração.
§ 1? Para efeito de pagamento, a reconversão para Real
far-se-á mediante a multiplicação da respectiva quantidade de
Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento, observado o
disposto no art. 36 desta medida provisória.
§ 2? A reconversão para Real, nos termos do parágrafo
anterior, aplica-se, inclusive, aos tributos e contribuições relativos a fatos geradores anteriores a I? de setembro de.1994, expressos em Ufir, diária ou mensal, conforme a legislação de regência.

Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS serão convertidas em
Ufir com base no valor desta no mês subseqüente ao de competência.
Parágrafo único. Aplica-se às contribuições de que trata
este artigo o disposto nos §§ 1? e 2? do artigo anterior.
Art. 57. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se
verifique a partir de 1? de agosto de 1994, o pagamento da contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins),
instituída pela Lei Complementar n? 70, de 30 de dezembro de
1991, e contribuições para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasepl deverá ser efetuado até o último dia útil do primeiro decêndio subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 58. Os arts. 10 e 66 da Lei n? 8.383, de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10.
.
.
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III- a quantia equivalente a cem Ufir por dependente;
. . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . • • . . . . . • . . ,»

«Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
§ I? A compensação só poderá ser efetuada entre tributos' contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 3? A compensação ou restituição será efetuada pelo
valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§ 4? As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo..

Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (Lei n? 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem
assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei n:'
8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretará à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica,
da quitação de tributos e contribuições federais.
Art. 61. A partir de I? de setembro de 1994, os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou
não, cujos fatos geradores ocorrerem até 31 de agosto de 1994,
expressos em Ufir, serão convertidos para Real com base no valor desta no mês do pagamento.
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Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas
pela União, constituídos ou não , cujos fatos geradores ocorram
a partir de I? de setembro de 1994, serão convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no mês da ocorrência do
fato gerador e, reconvertidos para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta vigente no mês do
pagamento.
Parágafo único. No caso das contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, a conversão dos débitos para Ufir terá por base o valor desta no mês subseqüente ao de competência da contribuição.
Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da
parcela a pagar será determinado mediante a multiplicação da
respectiva quantidade de Ufir pelo valor desta no mês do pagamento.

Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a partir de I? de setembro de 1994, o valor do débito
será consolidado em Ufir, conforme a legislação aplicável, e reconvertido para real mediante a multiplicação da quantidade de
Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento.
CAPÍTULO VII
Disposições Especiais

Art. 65. O ingresso no País e a saída do País de moeda
nacional e estrangeira serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancária a perfeita identificação do cliente ou beneficiário.
§ I? Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte,
em espécie, dos valores:
a) quando em moeda nacional, até R$10.000,OO (dez míl
reais) ;
b) quando em moeda estrangeira, o equivalente a
R$10.000,OO (dez míl reais): ou
c) quando comprovada a sua entrada no País ou sua saída
do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
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§ 2? O Conselho Monetário N acionai, segundo diretrizes
do Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo. dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso DO País e saída do País da moeda nacional.
§ 3? A não observância do contido neste artigo, além das
sanções penais previstas na legislação específica, e após o devido processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites referidos no § 1? deste artigo, em favor do Tesouro N acionaI.
Art. 66. As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que
apresentem insuficiência DOS recolhimentos compulsórios Ou
efetuem saques a descoberto na Conta Reservas Bancárias, ficam sujeitas aos custos financeiros estabelecidos pelo Banco
Central do Brasil, sem prejuízo das cominações legais previstas
no art. 44 da Lei .. ? 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no
mínimo, aos da linha de empréstimo de líquídez.
Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, DO exercício de sua competência legal, às instituições financeiras e às demais entidades por ele autorizadas a funcionar,
bem assim aos administradores dessas instituições e entidades,
terão o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais}.
§ 1? O disposto no caput deste artigo não se aplica às infrações de natureza cam bia l.
§ 2? O Conselho Monetário Nacionai regulamentará a gradação das multas a que se refere o caput deste artigo.
Art. 68. Os depósitos das instituições financeiras bancárias mantidos no Banco Central do Brasil e contabilizados na
conta «Reservas Bancárias» são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, contraída por essas
instituições ou quaisquer outras a elas ligadas.

Parágrafo único. A impenhorabilidade de que trata o
caput deste artigo não se aplica aos débitos contratuais efetuados pelo Banco Central do Brasil e aos decorrentes das relações
das instituições financeiras com o Banco Central do Brasil.
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Art. 69. A partir de I? de julho de 1994, fica vedada a
emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior
a R$ 100,00 (cem reais), sem identificação do beneficiário.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 70. A partir de I? de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos farse-ão:
I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro da Fazenda; e
11 - os reajustes serão anuais.
§ I? O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no
inciso II deste artigo.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação
dos níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
reajustes e revisões de que trata a Lei n~ 8.631, de 4 de março
de 1993.
Art. 71. Ficam suspensas, pelo prazo de 240 (duzentos e
quarenta) dias, a contar de 30 de junho de 1994:
I - a concessão de avais e quaisquer outras garantias.
para qualquer fim, pelo Tesouro Nacional ou em seu nome; .
11 - a aprovação de novos projetos a serem financiados
no âmbito do Cofiex, de que trata o Decreto n? 688, de 26 de novembro de 1992;
III - a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral
da União;
IV - a colocação, por parte dos órgãos autônomos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações da União e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, de qualquer titulo ou obrigação no exterior,
exceto quando vinculado à amortização de principal corrigido
de dívida interna ou externa;
V - a contratação, por parte dos órgãos e entidades mencionados no inciso anterior, de novas operações de crédito interno ou externo, exceto quando vinculada à amortização de principal corrigido de dívida interna ou externa ou referente a operações mercantis; e
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VI - a conversão em títulos públicos federais de créditos
oriundos da Conta de Resultados a Compensar (CRCI, objeto da
Lei n~ 8.631, de 4 de março de 1993, com as alterações da Lei n~
8.724, de 28 de outubro de 1993.
§ 1 ~ O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo de que
trata o caput deste artigo.
§ 2~ Durante o prazo de que trata o caput deste artigo,
qualquer pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento
Geral da União deverá ser previamente apreciado pela Junta de
Conciliação Orçamentária e Financeira de que trata o Decreto
de 19 de março de 1993, para fins de compatibilização com os recursos orçamentários.
§ 3~ O disposto nos incisos I, IV e V deste artigo não Se
aplica ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras
públicas federais.
§ 4~ Em casos excepcionais, e desde que de acordo com as
metas de emissão de moeda constantes desta medida provisória,
o Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda, poderá afastar a suspensão de que trata este artigo.

Art. 72. Os artigos 23 e 58 da Lei n~ 4.131, de 3 de setembro de 1962, modificados pela Lei n~ 4.390, de 29 de agosto de
1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23.
§ 2~ Constitui infração imputável ao estabelecimento
bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50
(cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa
identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado
pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.
§ 3~ Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem
por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2~.
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«Art. 58. As infrações à presente lei, ressalvadas as
penalidades especificas constantes de seu texto, ficam sujeitas a multas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem
aplicadas pelo Banco Central do Brasil, na forma prescrita
em regulamento a ser baixado pelo Conselho Monetário
Nacional»,

Art. 73. O art. 1~ da Lei n~ 8.392, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 ~ É prorrogado até a data da promulgação da
lei complementar de que trata o art. 192 da Constituição
Federal o prazo a que se refere o art. 1~ das Leis n? 8.056,
de 28 de junho de 1990, n? 8.127, de 20 de dezembro de 1990
e n? 8.201, de 29 de junho de 1991, exceto no que se refere
ao disposto nos arts. 4~, inciso I, 6? e 7?, todos da Lei n?
4.595, de 31 de dezembro de 1964 .»
Art. 74. Os arts. 4?, 6? e 19 da Lei n? 5.991, de 17 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4?
.

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza;
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que
comercializ a, no atacado ou no varejo, grande variedade de
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e
produtos de higiene e limpeza;
XX - Loja de conveniência e drugstore - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira
necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos
de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos
domingos e feriados»;
«Art. 6? A dispensação de medicamentos é privativa
de:
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a) farmácia;

bl
c)
d)
e)

drogaria;
posto de medicamento e unidade volante;
dispensário de medicamentos;
supermercado;
t) armazém e empório; e
g) loja de conveniência e drugstore.
§ 1 ~ A dispensação de medicamentos em supermercado, armazém e empório, loja de conveniência e drugstore é
limitada ao fornecimento de drogas e medicamentos anódinos que não dependem de receita médica.
§ 2~ Para atendimento exclusivo a seus usuários, os
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de
medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário
federal».
«Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e
responsabilidade profissional o posto de medicamentos, a
unidade volante e o supermercado. o armazém e o empório,
a loja de conveniência e a drugstore.

Art. 75.

O art.

4~

da Lei

n~

7.862, de 30 de outubro de 1989,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4~ Os resultados positivos do Banco Central do
Brasil, apurados em seus balanços semestrais, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, atê o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.
§ 1 ~ os recursos a que se refere o caput deste artigo
serão destinados à amortização da divida pública do Tesouro Nacional, devendo ser amortizado, prioritariamente,
o principal atualizado e os respectivos juros da Divida Pública Mobiliária Federal interna de responsabilidade do
Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.
§ 2~ Excepcionalmente os resultados positivos do segundo semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao
Tesouro N acionai, até o dia 10 do mês subseqüente ao da
apuração.
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§ 3? Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional
nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusivamente, para amortização do principal atualizado e dos
respectivos encargos da Dívida Pública Mobilíária Federal
interna de respousabilídade do Tesouro N acionai em poder
do Banco Central do Brasil.
§ 4? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
ao resultado referente ao primeiro semestre de 1994.»
Art. 76. O art. 17 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994,
passa
a
vigorar
acrescido
dos
seguintes
parágrafos
remunerando-se os atuais §§ 2? e 3? para §§ 4? e 5?:
«Art. 17.
.
.

§ 1?

.
§ 2? Interrompida a apuração ou divulgação do IPCr,
caberá ao Ministro da Fazenda fixá-lo com base nos indicadores disponíveis, observada precedência em relação
àqueles apurados por instituições oficiais de pesquisa.
§ 3? No caso do parágrafo anterior, o Ministro da Fazenda divulgará a metodologia adotada para a determinação do IPC-r".
Art. 77. O art. 36 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 36.
.
,
.
§ 2? A justificação a que se refere o caput deste artígo far-se-á perante a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.»
Art. 78. Os arts. 7?, 11, 20, 23, 42, 47 e 54 da Leí n? 8.884,
de 11 de junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7?

XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno, dispondo sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, normas de procedimento e organização de seus serviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):99-388, jan. 1995.
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ço s internos, inclusive estabelecendo férias coletivas do
Colegiado e do Procurador-Geral, durante o qual não COrrerão os prazos processuais nem aquele referido no § 6? do
art. 54, desta lei.

XXII - indicar o substituto eventual do ProcuradorGeral nos casos de faltas, afastamento ou impedimento.
Art. 11.
§ 3? Nos casos de faltas, afastamento temporário ou
impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o
Presidente do Cade nomeará o substituto eventual, dispensada a aprovação pelo Senado Federal, fazendo ele jus à
remuneração do cargo enquanto durar a substituição.

Art. 20.
§ 3? A posição dominante a que se refere o parágrafo
anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.

Art. 23.

III - N o caso das demais pessoas fisicas ou jurídicas
de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituidas de fato ou de
direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não
sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis
milhões) de Unidades Fiscais de Referência (Ufir), ou padrão superveniente.
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Art. 42. Recebido o processo, o Presidente do Cade o
distribuirá, mediante sorteio, ao Conselheiro-Relator, que
abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo
de vinte dias.

Art. 47.
decisões.

O Cade fiscalizará o cumprimento de suas

Art. 54.

§ 3~ Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica,
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou
qualquer forma de agrupamento societário que implique
participação de empresa ou grupo de empresas resultante
em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em
que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a
100.000.000 (cem milhões) de Ufir, ou unidade de valor superveniente .
........................................................ »

Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2~ do art. 29 da Lei
8.880, de 27 de maio de 1994, serão deduzidas as antecipações
concedidas a qualquer título no período compreendido entre a
conversão dos salários para URV e a data-base.
n~

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se
imediatamente, independentemente de regulamentação.
Art. 80. Será aplicado ao salárío dos trabalhadores em geral, quando a conversão de seus salários em URV tíver sido efetuada mediante a utilização de URV diversa daquela do efetívo
pagamento, o maior dos valores resultantes da aplicação do disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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posto no art. 27, caput, e em seu § 3?, da Lei n? 8.880, de 27 de
maio de 1994.
Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto n? 91.152, de
15 de março de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar recursos contra decisões do Banco Central do
Brasil, relativas a aplicação de penalidades por infrações à legislação cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e
industrial.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput
deste artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização,
reorganização e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, podendo, inclusive, modificar SUa
composição.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 82. Observado o disposto no art. 23, § 3?, ficam revogadas as Leis n? 5.601, de 26 de agosto de 1970, e n? 8.646, de 7
de abril de 1993, o inciso UI do art. 2? da Lei n? 8.021, de 12 de
abril de 1990, o parágrafo único do art. 10 da Lei n? 8.177, de I?
de março de 1991, acrescentado pelo art. 27 da Lei n? 8.178, de
I? de março de 1991, o art. 16 da Lei n? 8.178, de I? de março de
1991, o § 5? do art. 2? da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, a alinea a do art. 24 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992, art. 11 da Lei n? 8.631, de 4 de março de 1993, o § I? do art.
65 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto de 1993, com a redação dada
peio art. I? da Medida Provisória n? 563, de 28 de julho de 1994,
o art. 11 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, o art. 59 da Lei
n? 8.884, de 11 de junho de 1994, e demais disposições em contrário.
Art. 83. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 542, 566, 596, 635, 681, 731 e 785, de
30 de junho de 1994, de 29 de julho de 1994, de 26 de agosto de
1994, de 27 de setembro de 1994, de 27 de outubro de 1994, de 25
de novembro de 1994 e de 23 de dezembro de 1994, respectivamente.
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Art. 84. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
lO?? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÚRIA N? 852, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995
Altera a redação do art. 2? do DecretoLei n? 2.236, de 23 de janeiro de 1985, que
dispõe sobre a tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 da Lei n? 6.815,
de 19 de agosto de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confeie o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O art. 2? do Decreto-Lei n? 2.236, de 23 de janeiro
de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? O documento de identidade para estrangeiro
será substituído a cada 9 anos, a contar da data de sua expedição, ou na prorrogação do prazo de estada..
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 786, de 27 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 853, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a remuneração dos recurdo Fundo N acionaI de Desenvolvimento
(FND) repassados, sob a forma de empréstimo, â Financiadora de Estudos e Projetos

50S

(Finep).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), repassados à Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) sob a forma de empréstimos, e destinados a financiamentos contratados a partir de I? de dezembro de 1994, terão como remuneração nominal, a partir daquela data, a Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), instituida pela Medida Provisória n?
684, de 31 de outubro de 1994, do respectivo período.
Parágrafo único. A Finep pagará, nos prazos contratuais.
ao FND, o valor correspondente à T JLP aludida no caput deste artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário Nacional alterar esse limite.

Art. 2? A partir de I? de dezembro de 1994, os recursos do
FND, mencionados no art. I? desta medida provisória, repassados à Finep e destinados a financiamentos contratados até 30 de
novembro de 1994, terão a Taxa Referencial (TR), a que alude o
art. 25 da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991, substituída pela
T JLP, reduzida do correspondente a 6,5% ao ano, mantidos para estes recursos os juros estipulados em cada contrato firmado
com o FND.
Art. 3? A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao FND será efetuada com base no critério pro rata
tempore.

Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 787, de 28 de dezembro de 1994.
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Art. 5~ E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 26 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Gaspar Erich Stemmer
MEDIDA PROVISÓRIA N~ 854, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995
Cria, na estrutura organizacional do
Ministério da Justiça, o Conselho Federal
de que trata o art. 13_da Lei n~ 7.347, de 24
de julho de 1985, altera os arts. 4?, 39, 82, 91
e 98 da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional
do Ministério da Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo
de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).
§ 1~ O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado
pela Lei n~ 7.347, àe 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico,
paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
§ 2~ Constituem recursos do FDD o produto da arrecadação.
I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11
e 13 da Lei n~ 7.347, de 1985;
II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação
da Lei n~ 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas à renaraçâo de danos a interesses individuais;
III - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do
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produto da indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da
Lei n~ 8.078, de 11 de setembro de 1990;
IV - das condenações judiciais de que trata o § 2~ do
art. 2~ da Lei n~ 7.913, de 7 de dezembro de 1989;
V - das multas referidas no art. 84 da Lei n~ 8.884, de
11 de junho de 1994;
VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do fundo;
VII
de outras receitas que vierem a ser destinadas ao
fundo;
VIII
de doações de pessoas Iísícas ou iurídicas, nacionais e estrangeiras.
§ 3~ Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na
recuperação de bens, na promoção de eventos educativos,
cientificos e na edição de material informativo especificamente
relacionados com a natureza da infração ou do dano causado,
bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos
responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § I? deste artigo.
Art. 2? O CFDD, com sede em Brasília, será integrado pelos seguintes membros:
I - um representante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que o presidirá:
II - um representante do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal;
III - um representante do Ministério da Cultura;
IV - um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância sanitária;
V - um representante do Ministério da Fazenda;
VI - um representante do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade);
VII - um representante do Ministério Público Federal;
VIII - três representantes de entidades civis que aos pressupostos dos incisos I e II do art. 5? da Lei n? 7.347, de 1985.
Art. 3? Compete ao CFDD:
i - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos
objetivos previstos nas Leis nf s 7.347, de 1985, 7.%3, de 1989,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 1870):99-388. jan. 1995.

271

7.913, de 1989, 8.078, de 1993, e 8.884, de 1994, no âmbito do disposto no § 1 ~ do art. 1 ~ desta Medida Provisória;
11 - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando
atender ao disposto no inciso I deste artigo;
IH - examinar e aprovar projetos de reconstituição de
bens lesados, inclusive os de caráter científico e de pesquisa;
IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou
científicos;
V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos
oficiais, material informativo sobre as matérias mencionadas no
§ 1 ~ do art. 1 ~ desta medida provisória;
VI - promover atividades e eventos que contribuam para
a difusão da cultura, da proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico,
estético, turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e
coletivos;
VII - examinar e aprovar 08 projetos de modernização
administrativa a que se refere o § 3~ do art. 1 ~ desta medida
provisória.
Art. 4~ Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
o funcionamento do CFDD.
Art. 5~ Para a primeira composição do CFDD, o Ministro
da Justiça disporâ sobre os critérios de escolha das entidades a
que se refere o inciso VIII do art. 2~ desta medida provisória,
observando, dentre outros, a representatividade e a efetiva
atuação na tutela do interesse estatutariamente previsto.
Art. 6? O § 2~ do art. 2? da Lei n ? 7.913, de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«§ 2? Decairá do direito à habilitação o investidor
que não o exercer no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da publicação do edital a que alude o parágrafo anterior,
devendo a quantia correspondente ser recolhida ao Fundo
a que se refere o art. 13 da Lei n~ 7.347, de 24 de julho de
1985."
Art. 7: Os arts. 4~, 39, 82, 91 e 98 da Lei n? 8.078, de 1990,
que «Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências», passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 4? A Polítíca Nacional das Relações de Consumo tem por o bjetívo (i atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria
da sua qualidade de vída, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
........................................................ »

«Art. 39.
XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento
de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a
seu exclusivo critério.»
«Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são
legitimados concorrentemente:
........................................................ »

«Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou
seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes ,»
«Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas
em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de
outras execuções.
• • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • u

Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 788, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 855, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995 (')
Dispôe sobre a venda de
populares.

veículos

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A venda de veículos populares novos, beneficiados
com reduções específicas relativas ao imposto sobre produtos
industrializados, somente poderá ser feita mediante faturamento e emissão de documentos em nome do consumidor final:
I - diretamente pelo produtor, nos casos previstos no art.
15 da Lei n? 6.729, de 28 de novembro de 1979;
II - pelo distribuidor, nos demais casos.
Art. 2? O preço de venda dos veículos populares, com a
redução tributária prevista no artigo anterior, observará, como
limite, o preço máximo de venda ao consumidor final, que será,
obrigatoriamente, lançado na nota fiscal emitida pela montadora, sendo proibido ao vendedor condicionar a venda à aquisição
de equipamentos ou de acessórios opcionais.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo caracteriza prática comercial abusiva nas relações de consumo, sujeitando o vendedor às sanções administrativas
cabíveis, nos termos dos arts. 56 a 59 da Leí n? 8.078, de 11 de
setembro de 1990, bem como crime contra a ordem econômica
(inciso II do art. 5? da Lei n:' 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Art. 3? A alienação do veículo popular, adquirido de conformidade com esta medida provisória, antes de doze meses
contados da data da sua aquisição, importará na obrigação de
pagamento da diferença resultante da redução da alíquota do
imposto, acrescida dos encargos moratórios e financeiros previstos na legislação tributária, bem como de multa de valor
igual ao dobro do importe do imposto atualizado na forma deste
artigo.
(*) Retificada no DO de 30.1.1995 (v. pág. 498 deste volume).
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Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de sucessão causa mortis ou de execução judicial, mediante
autorização do juiz competente, bem como aos contratos de alienação fiduciária em garantia, cujos direitos não poderão ser cedidos ou transferidos sem observância do disposto neste artigo.
Art. 4? As notas fiscais e as faturas de venda ao consumidor final, assim como 08 certificados de registro e licenciamento
de veículo, especialmente a parte que constitui o documento
único de transferência, conterão carimbo ou indicação impressa
destacada, com os seguintes dizeres: «carro popular, adquirido
em
de
de
)l.

Art. 5? A documentação do carro popular, alienado antes
de doze meses contados da data da sua aquisição, será apreendida pelo órgão competente do Departamento de Trânsito e somente poderá ser liberada mediante comprovação do pagamento
estatuído no caput ou das situações previstas no parágrafo único do art. 3? desta medida provisória.
Art. 6? São solidariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes desta medida provisória o alienante e o adquirente
do carro popular novo.

Art. 7? O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a comercialização de veículos populares, tendo em vista o
disposto nesta medida provisória, na Lei n? 6.729, de 1979, e nas
Leis n?s 8.078 e 8.137, de 1990.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 789, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Frederico Alves
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 856, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência física
e aos destinados ao transporte escolar, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAEI, quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, na data da publicação
desta medida provisória exerçam comprovadamente em veículo
de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros. na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder concedente e que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxíl:
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de
transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veiculo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);
UI - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à
utilização nessa atividade;
IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam dirigir automóveis comuns.
Art. 2? O benefício pr.evisto no art. I? somente poderá ser
utilizado uma única vez.
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cação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta medida provisória.
Art. 4? Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPII relativo às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta medida provisória.
Art. 5? O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.
Art. 6? A alienação do veículo, adquirido nos termos desta medida provisória ou das Leis n?s 8.199, de 28 de junho de
1991, e 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de três anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às
condições e aos requisitos estabelecidos nos referidos diplomas
legais, acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude
ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 7? N o caso de falecimento ou incapacitação do motorista profissional alcançado pelos incisos I e II do art. I? desta
medida provisória, sem que tenha efetivamente adquirido veículo profissional, o direito será transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro designado por esse ou pelo juízo, desde que seja motorista
profissional habilitado e destine o veículo ao serviço de táxi.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 790, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, vigorando até 31 de dezembro de 1995.
Art. 10. Revogam-se as Leis n?s 8.199, de 1991, e 8.843, de
1994.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Clóvis Carvalho
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MEDIDA PROVISÚRIA N~ 857, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a ebrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União.
em favor da Companhia Nacional de Abastecimento. do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito extraordinário no valor de RI
5.075.000,00 (cinco milhões, setenta e cinco
mil reais). para ampliação do Programa de
Distribuição Emergencial de Alimentos
(Prodea).

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3~ do art. 167 da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de
lei:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito extraordinário
no valor de R$ 5.075.000,00 (cinco milhões, setenta e cinco mil
reais), para atender à ampliação do Programa de Distribuição
Emergencial de Alimentos (Prodea), conforme programação
constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência,
conforme consta do Anexo n desta medida provisória.
Art. 3~ Em decorrência da presente abertura de crédito, fica alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento,
conforme indicado no Anexo In desta medida provisória.
Art. 4~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 791, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 5~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
lO?? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.1.1995, pág. 1172.
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 858, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos em
comissão que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam criados na estrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea] 83 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo cinco cargos DAS 101.5, doze cargos DAS 101.4, 28 cargos DAS 101.3,
dois cargos DAS 102.3, 24 cargos DAS 101.2, onze cargos DAS
101.1 e um cargo DAS 102.1, distribuídos conforme anexo.
Art. 2? As requisições de servidores de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal para a Presidência
da República são irrecusáveis.
Parágrafo único. Aos servidores requisitados na forma
deste artigo são assegurados todos os direitos e vantagens a que
faça jus no órgão ou na entidade de origem, considerando-se o
período de requisição para todos os efeitos da vida funcional,
como efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe DO órgão
ou na entidade de origem.

Art. 3? É facultado ao servidor de entidade da Administração Pública Federal, não regido pela Lei n? 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, investido em cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento, optar pela retribuição de seu
emprego permanente e demais vantagens que integram a remuneração a que faça jus na entidade de origem, acrescidas das
vantagens previstas no caput do art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ I? Aos servidores atualmente requisitados aplica-se o
disposto neste artigo.
§ 2~ As requisições efetuadas anteriormente à vigência
desta medida provisória regem-se pelas condições estabelecidas
no respectivo ato de cessão.
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Art. 4?

As despesas decorrentes da aplicação desta medi-

da provisória correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 792, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se o § 2? do art. 3? do Decreto-Lei n?
l.445, de 13 de fevereiro de 1976, o Decreto-Lei n? 2.270, de 13 de
março de 1985, o art. 10 do Decreto-Lei n? 2.365, de 27 de outubro de 1987, e o art. 4? da Lei n" 7.706, de 21 de dezembro de
1988.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
Art. 1? da Medida Provisória n? 858, de 26 de janeiro de
1995.
Distribuição de Cargos em Comissão
DAS
101.5
101.4

Quantidade
Total
5
12

101.2

28
2
2.

101.1

11

102.1

1

Total

83

101.3

102.3

Denominação
5
1
10
1
28
2
5
19
11
1

Diretores
Chefe de Gabinete
Coordenadores Gerais
Procurador Jurídico
Coordenadores
Assessores
Chefes de Divisão
Gerentes de Projetos
Chefes de Serviço
Assessor
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 859, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995
Díeoõe sobre suspensão, em caráter excepcional e durante o ano de 1995, da prestação do serviço militar para fins de permitir o exercício temporário de atividade policial militar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O soldado do Exército engajado ou reengajado,
mantido o vínculo com a Instituição, poderá ter a prestação do
serviço militar suspensa, em caráter excepcional e durante o
ano de 1995, para fins de permitir o exercicio de atividade temporária na Polícia Militar do Estado do ·Rio de Janeiro, com
vista a complementar os efetivos necessários ao policiamento
ostensivo, ficando submetido no referido período à legislação
estadual, inclusive no que tange a procedimentos disciplinares e
processuais penais.

Art. 2? A suspensão da atividade militar, em tal caso, ficará condicionada à manifestação expressa do interessado, à
aquiescência do Ministério do Exército e ao interesse do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3? Findo o prazo previsto no art. I? e desde que não
esteja respondendo a inquérito policial ou processo perante a
Justiça Militar estadual, em conseqüência do exercício da função policial militar, e não tenha sido incluído em caráter permanente, na forma da legislação estadual, nos quadros da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, o soldado retornará à atividade militar na condição a que anteriormente estava obrigado
em razão de engajamento ou reengajamento.
Art. 4? Para os fins desta medida provisória e em decorrência da suspensão da atividade militar, o soldado ficará sujeito ao comando, treinamento e demais normas pertinentes ao desempenho da atividade policial militar.
Art. 5? Correrá por conta da União o pagamento da remuneração do pessoal militar que desempenhar atividade policial
militar em decorrência da presente medida provisória.
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Art. 6? O Ministro do Exército baixará os atos necessários à execução desta medida provisória, ficando autorizado a
celebrar convénio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 795, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Zenildo de Lucena
MEDIDA PROVISÓRIA N? 860, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Esta medida provisória regula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos dos arts. 7?, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 2? Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de
participação daqueles em seus lucros ou resultados.
§ I? Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
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a) índíces de produtívidade, qualidade ou lucratividade da
empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2~ O instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.
Art. 3~ A participação de que trata o art. 2~ não substitui
ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1~ Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações
atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos
da presente medida provisória. dentro do próprio exercício de
sua constituição.
§ 2~ É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3? A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31
de dezembro de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4~ As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa
jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do
imposto.
Art. 4~ Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utiliz ar-se dos seguintes mecanismos de solução do
litígio:
I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ 1~ Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em
que o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
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§ 2~ O mediador ou o árbitro será escolhido de comum
acordo entre as partes.
§ 3~ Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a
desistência unilateral de qualquer das partes.

§ 4~ O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 794, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 6~ E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
107~

Brasília, 27 de janeiro de 1995;
da República.

174~

da Independência e

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 861, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre o prazo previsto no § 4?
do art. 2? da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro
de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 ela Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O prazo previsto no § 4~ do art. 2~ da Lei n~ 8.352,
de 28 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. I? da
Lei n~ 8.904, de 30 de junho de 1994, passa a ser de 24 meses,
contado da data da efetiva liberação dos recursos.
Art. 2~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 796, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 3~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Adib Jatene
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N~ 862, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Concede novo prazo para conclusão do
inventário do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(lnamps), extinto pela Lei n!' 8.689. de 27
de julho de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Fica concedido prazo até 2 de setembro de 1994,
para a conclusão do inventário de que trata o art. 2? da Lei n?
8.689, de 27 de julho de 1993.
Art. 2~ O prazo estabelecido no artigo anterior poderá ser
prorrogado por noventa dias, mediante decreto, com base em
proposta fundamentada dos Ministros de Estado da Saúde e da
Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 3~ Os cargos efetivos existentes, vagos até 27 de julho de 1993, constantes do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social, ficam remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que poderá redistribui-los no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo poderão ser transformados no ato de redistribuição, sem aumento
de despesa ou alteração de nível.
Art. 4~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 798, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N? 863, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Deseetetizeçüo
(PND), instituído peja Lei n? 8.031, de 12 de
abril de 1990, consolidando as normas sobre
a matéria constantes da Lei nt 8.177, de I?
de março de 1991, e da Lei n? 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera o art. 3'! da Lei n?
8.249/1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. i? O art. 30 da Lei n? 8.177, de i? de março de 1991,
alterado pela Lei n? 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional
(NTN), a ser emitida, respeitados a autorização concedida
e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro N acionai de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ i? Além do disposto no caput deste artigo, a NTN
podei ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PNDI, instituido pela Lei n? 8.031, de 12 de
abril de 1990, para;
á
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a) aqursiçao, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2? Os recursos em moeda corrente obtidos na forma
da alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de
emissão do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia. da saúde. da defesa nacional. da segurança pública e do meio ambiente. aprovados pelo Presidente da
Repúblíca.»

Art. 2? O art. 2? da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991.
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2~ A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo até 30 anos;

IH - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões. podendo
ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta. em favor de autarquia, fundação ou empresas públicas, ou sociedade de economia mista federal. mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta. em favor de interessado. e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par. quando se
tratar de emissão para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex] , instituído pela Lei n? 8.187.
de I? de junho de 1991; nas operações de troca por «Brazil
Investment Bond (BIBI. de que trata o art. 1? desta lei; e
nas operações de troca por bônus previstas nos acordos de
reestruturação da divida externa .
••••••••••.••••••••••••••••••••..•..••••.••••••••••••••• »

Art. 3? O parágrafo único do art. 3? da Lei n? 8.249/91
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3?
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar
a utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1990."
Art. 4~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 779, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 5~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
107~

Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 864, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza a utilização do produto da
alienação do navio Docevale no saneamento
financeiro da Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Exclui-se da obrigatoriedade de depósito no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a
que se refere o parágrafo único do art. 2~ da Medida Provisória
n~ 706, de 11 de novembro de 1994, o produto da alienação do
navio Docevale, o qual deverá ser destinado integralmente ao
saneamento financeiro da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrásl ,
Art. 2~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 801, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÚRIA N? 865. DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo de Participação PISPasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição. adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir de I? de dezembro de 1994. o Banco Centrai do Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLPl. apurada de acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem baixadas pelo Conselho Monetário
Nacional.
Art. 2? A T JLP será calculada a partir da rentabilidade
nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente anterior de sua vigência, nos títulos da Dívida PÚblica externa e interna de aquisição voluntária.
Art. 3~ As normas a que se refere o art. I? in fine, a serem baixadas pelo Conselho Monetário N acionai, disporão. dentre outros aspectos, sobre:

I -

período de vigência da TJLP, observado o prazo

mínimo de três meses;
11 - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de longo prazo;
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Il I - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e
externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a
que se refere o caput do art. 2?;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média
em moeda nacional de cada título será considerada no cálculo
da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses
de aplicação da T JLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4? Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marínha
Mercante, repassados ao BNDES ou por este administrados e
destinados a financiamentos contratados a partir de I? de dezembro de 1994, terão como remuneração nominal, a partir daquela data, a T JLP do respectivo período.
Parágrafo único. O BN DES transferirá, nos prazos legais,
ao Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput
deste artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário N acionai, após manifestação favorável ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat] e do Conselho Diretor do Fundo de
Participação PIS-Pasep, alterar esse limite.
Art. 5? A partir de I? de dezembro de 1994, os recursos
dos fundos mencionados no art. 4? desta medida provisória, re-

passados ao BNDES, ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados até 30 de novembro de 1994, terão a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 25 da Lei n? 8.177, de
I? de março de 1991, substituída pelo TJLP, ajustada por fator
de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional,
mantidos os juros previstos nos §§ 2? e 3? do art. 2? da Lei n?
8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos
ali aludidos.
Art. 6? A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao Fundo da Marinha Mercante, bem asCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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sim dos valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos recursos, será efetuada com base -no
critério pro rata tempore.

Art. 7? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, definidos pelo art. 9? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de
1990, alterado pelo art. I? da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de
1991, a partir da liberação dos empréstimos realizados com os
referidos recursos, quando destinados a programas de investimento voltados para a geração de empregos e renda.
Art. 8? Os saldos das contas dos participantes do Fundo
de Participação PIS-Pasep terão, a partir de I? de dezembro de
1994, a Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n?
8.177, de I? de março de 1991, substituida pela TJLP, ajustada
pelo fator de redução a que alude o art. 5? desta medida provisória.
Art. 9? A partir de I? de dezembro de 1995, o Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o
Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo de Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário N acionai a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos respectivos recursos, em substituição à
TJLP de que trata esta medida provisória.
Art. 10. Observado o disposto no art. 5?, in fine, desta medida provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n? 8.177, de I?
de março de 1991, e os §§ 2? e 3? do art. 2? da Lei n? 8.019, de 11
de abril de 1990.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 802, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÚRIA N~ 866, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Dispde sobre o número de cargos de
Natureza Especial, dos cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e das
Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Os cargos de Natureza Especial, os do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas
nos órgãos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, com exceção das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. O Presidente da República aprovará, mediante apreciação e encaminhamento do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, as estruturas regimentais
e os estatutos, estabelecendo a correlação entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções
Gratificadas, tendo em vista as disposicões legais pertinentes.
Art. 2~ O quantitativo constante do anexo a esta medida
provisória contempla todos os cargos e funções criados ou
transformados por legislações específicas, bem assim os constantes das Medidas Provisórias n~ 695, de 4 de novembro de
1994, n~ 698, de 4 de novembro de 1994, n? 696, de 4 de novembro de 1994, n? 702, de lU de novembro de 1994, n~ 714, de 18 de
novembro de 1994, n? 715, de 18 de novembro de 1994, n~ 723, de
18 de novembro de 1994, n? 719, de 18 de novembro de 1994, n~
734, de 30 de novembro de 1994, e n~ 738, de 2 de dezembro de
1994.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 803, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 866
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Quantitativos
Cargo/Função

Administração

Autarquias

Direta

e Fundações

Total

Natureza Especial

37

3'

Direção e Assessoramento Superiores

DAB-S
DAS-s

102
331

DAS-4
DAB-S

1.026

DAS-l

1.448
3.499
3.932

42
155
510
1.261
2.742
4.217

144
486
1.536
2.709
6.241
8.149

Subtotal

10.338

8.927

19.265

5.034
3.790
4.568

4.362
4.994
7.428

9.396
8.784
11.996

Subtotal

13.392

16.784

30.176

Total

23.730

25.711

49.441

Total Geral

23.766

25.712

49.478

DAS-2

Função Gratificada
FG-l
FG-2
FG-3
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 867, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica instituida a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (G DP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
U - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
UI - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental;
IV
de Técnico de Planejamento P-150l do Grupo TP1500;
V
de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea}, em exercício de atividades de elaboração de
planos e orçamentos públicos; e
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades de apoio direto a elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato que se refere o § I? do art.
2? desta medida provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2? A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto
no art. 2? da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites
estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ I? A gratificação de Desempenho e Produtividade será
calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos
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servidores e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto do Ministro de Estado da Fazenda e dos Ministros de Estado Chefe das Secretarias da Administração Federal e de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, no prazo de até sessenta dias.
§ 2?A Os servidores titulares de cargos de que trata o art.
I?, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal
não integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4? e 11 da Medida Provisória n? 723, de 18 de novembro de 1994, para o
exercício de funções de confiança, perceberão a Gratificação de
Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão de nível DAS-5, DAS-6 e de natureza especial, ou equivalentes:
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no
caput, quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou
equivalente;
§ 3? Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2?, para o exercicio de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou
para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4? A gratificação de que trata o art. I? será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5? A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
paga a partir de I? de dezembro de 1994, em valor equivalente a
setenta por cento do previsto no caput deste artigo, até a regolamentação de que trata o § I?
§ 6? Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer
órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional, para
o Ipea.

Art. 3? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor público federal observado o disposto no regolamenta.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 804, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N? 868, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Altera o Anexo I da Lei n? 8.829, de 22
de dezembro de 1993, e dispõe sobre a ocupação de Cargo de Direção (CD) ou Função
Gratificada (FG), nas Instituições Federais
de Ensino.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. I? O Anexo I da Lei n? 8.829, de 22 de dezembro de
1993, passa a ser o constante desta medida provisória, para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 2? O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 805, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO

Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
aos Padrões
do Anexo II da
Lei n? 8.460/92

Inicial

de I a VIII

D-I a C-In

500

"A"

de I a VII

C-IV a H-IV

350

Especial

de I a V

B-V a A-lU

Subtotal

Assistente de
Chancelaria

Quant.

de
Cargos

150
1.000

Inicial

de I a VIII

D-I a C-lU

600

"A»

de I a VII

C-IV a H-IV

420

Especial

de I a V

H-V a A-lU

180

Subtotal

1.200

Total Geral

2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N? 869, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Adota medidas necessárias à continuidade do processo de implementação da isonomia de que trata o art. 4? da Medida Provisória n? 709, de 11 de novembro de 1994,
para os servidores públicos federais.
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o PRESIDENTE DA .REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O vencimento
inativos e pensionistas da
fundacional. a partir de I?
constante dos Anexos I e II

básico dos servidores civis ativos,
Administração direta, autárquica e
de dezembro de 1994. passa a ser o
desta medida provisória.

Art. 2? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercício do Posto
ou Graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo II da Lei n? 8.237. de 30 de setembro de 1991. a partir de I? de dezembro de 1994. passam a
ser os constantes do Anexo III desta medida provisória.
Art. 3? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor público federal.
Art. 4? As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 806. de 30 de dezembro de 1994.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÚRIA N? 869

p

CL

A

Superior

III
II
I

VI
V
IV

B

III
II

I
VI
V
IV

c

III
II

I
V
IV
D

III
II

I

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,00
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

330,08
310,48
301,52
292,82

276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
163,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
56,09
63,01
60,07
57,27

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,,68
47,40
45,23

284,37

ANEXO l-A DA MEDIDA PROVISÚRIA N? 869
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N?869
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (art. 7~ da Lein? 8.460/92)

Advogado da União de Categoria
Especial

429,51

170,92

Advogado da União da Primeira
Categoria

401,88

163,36

Advogado da União da Segunda
Categoria

375,55

156,17

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 869
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4
3
2

176,91

169,29
162,00

353,82
338,58
324,00

1

155,03

310,OS

4
3

142,23

2
1

130,24
124,63

284,45
272,20
260,48
249,26

4
3
2

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

Adjunto

Assistente

Auxiliar

1

136,10
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 869
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de I? e 2? Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3

168,05
160,81

2
1

153,89
147,26

336,09
321,62
307,77
294,52

4
3

136,35
130,48

260,96

2
1

124,86

249,72

119,49

238,97

4
3

114,34
109,42

2
1

104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

4
3
2
1

94,52
90,02
85,74
81,65

189,04
180,04
171,47
163,30

4
3

77,03
73,36

154,00
146,72

69,87

139,73

66,54

133,08

E

D

C

B

A

2
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

272,70

301

ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 869
(A partir de 1? de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do posto ou graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentual

Oficial-general

150% do soldo

Oficial-superior

130% do soldo

Oficial-intermediário. Oficial-subalterno.
Guarda-marinha e Aspirante-a-oficial

110% do soldo

Suboficial, subtenente e sargento.

85% do soldo

Demais praças especiais e praças de graduação inferior a 3? sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial.

60% do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentual

Situação
Com 40 anos de serviços ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex-ottício. para a inatividade remunerada, com menos de 30 anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 870, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Proteção
ao Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária. em exercício das atividades de fiscalização e
controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização a que se refere este artígo será concedida
aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2~ Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade e Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta] .
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 3? As gratificações de que tratam os arts. I? e 2? terão como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos
respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2? da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.
§ I? As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria da Administração Federal, no prazo de até sessenta
dias.
§ 2? Os servidores titulares de cargos de que tratam o art.
I? e 2?, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal para o exercício de funções de confiança, perceberão as
Gratificações:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão de nível DAS-5, DAS-6, e de natureza especial, ou equivalentes; e
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no
caput deste artigo, quando para o exercício de cargo em comis-

são de nível DAS-4, ou equivalente.
§ 3? Não farão jus às gratificações os servidores cedidos
nas condições do § 2?, para o exercício de cargos de direção,
chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para Estados, Distrito Federal e Municipios.
§ 4? As gratificações a que se referem os arts. I? e 2? serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de
agosto de 1992.
§ 5? As gratificações serão pagas a partir de I? de janeiro
de 1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no
caput deste artigo, até a regulamentação de que trata o § I?
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Art. 4? O disposto nesta medida provrsorra aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecitnento de servidor público federal, observado o disposto em regulamento.

Art. 5? O Anexo I da Lei n? 8.829, de 22 de dezembro de
1993, passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 6? O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 805 e n? 807, ambas de 30 de dezembro de 1994.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO

Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
aos Padrões
do Anexo 11 da
Lei n? 8.460/92

Inicial

de I a VIII

D-I a C-lU

500

"A"

de I a VIII

C-IV a B-IV

350

Especial

de I a V

B-V a A-In

Chancelaria

Inicial

deIaVIII

D-I a c-In

600

"A"

de I a VIII

C-IV a B-IV

420

Especial

de I a V

B-V a A·IU

180

Subtotal
Total Geral

150

1.000

Subtotal

Assistente de

Quant.
de
Cargos

1.200

2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N? 871, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Cria Gratificação Temporária devida a
integrantes da Carreira Policial Federal, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? Fica instituida Gratificação Temporária devida
aos Agentes, Escrivães, Papiloscop istas, Peritos e Censores integrantes da Carreira de Policial Federal.
§ i? A gratificação de que trata este artigo será paga no
percentual de setenta por cento calculado sobre o vencimento
básico, efetivamente pago, dos servidores referidos no caput,
observado o disposto no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.
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§ 2? A Gratificação Temporária será paga em conjunto, de
forma não cumulativa com a Gratificação de Atividade Executiva de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 3? A gratificação criada por esta medida provisória será
paga a partir de 1? de dezembro de 1994 e cessará com a implementação do novo Plano de Classificação e Cargos dos servidores de que trata esta medida provisória.

Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n:' 808, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nélson Jobim
MEDIDA PROVISÚRIA N? 872, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre 8 concessão de abono aos
trabalhadores no mês de janeiro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? É devido aos trabalhadores, exclusivamente no
mês de janeiro de 1995, abono no valor de R$ 15,00 (quinze
reais}, desde que o valor do salário nesse mês, somado ao abono
concedido, não ultrapasse a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais}.
§ 1? Se a soma referida neste artigo ultrapasssar RS 85,00,
o abono será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida.
§ 2? O abono de que trata este artigo será pago até o quinto dia útil do mês de fevereiro de 1995.
§ 3? O valor horário do abono será o quociente da divisão
do valor do abono mensal de que trata este artigo por duzentos
e vinte, e o valor diário, por trinta.
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§ 4? O abono referido. neste artigo não será incorporado
aos salários a qualquer título, nem estará sujeito a quaisquer
incidências de caráter tributário, trabalhista ou previdenciário.
Art. 2? É devido aos titulares de beneficios de prestação
continuada, mantidos pela Previdência Social nos termos da Lei
n? 8.213, de 24 de julho de 1991, exclusivamente no mês de janeiro de 1995, abono no valor de R$ 15,00 (quinze reais).
Parágrafo único. O abono de que trata este artigo não se
incorpora ao valor do benefício, a qualquer título, nem estará
sujeito à incidência de tributo, contribuição, retenção ou consignação em folha de qualquer natureza.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n:' 809, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Clóvis Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÚRIA N? 873, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Institui a "Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVMJ" e
a «Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados fRVSUSEPj", etribuídas aos servidores titulares de cargos
efetivos da CVM e da Sueeo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam institui das a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição VariáCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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vel da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), devidas, respectivamente, aos servidores titulares de cargos efetivos das atividades de controle, regulação e fiscalização dos
mercados de valores mobiliários, seguros, previdência privada e
capitalização do quadro permanente das duas autarquias.
§ 1? A RVCVM e a RVSUSEP serão atribui das em função
da eficiência individual no desempenho das atividades realizadas, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2? A Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) serão integralmente pagas,
respectivamente, com os recursos arrecadados na forma das
Leis n? 7.940 e n? 7.944, ambas de 20 de dezembro de 1989, que
instituíram a Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários e a Taxa de Fiscalização do Mercado de Seguros, Previdência Privada e Capitalização.
§ 3? Os servidores titulares das autarquias, quando cedidos, não perceberão a Retribuição Variável, todavia, farão jus à
Gratificação de Atividade Executiva criada pela Lei Delegada
n? 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 2? Os montantes mensais dos recursos disponíveis
para o pagamento da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) constituirão na
receita total acumulada de cada uma das autarquias, isoladamente consideradas, provenientes das fontes especificadas no §
2? do art. I? depois de deduzidas as quantias necessárias ao
complemento das demais receitas próprias para honrar os dispêndios com o custeio da CVM e da Susep, previstos para o
mês de competência do pagamento e para os três meses subseqüentes.
§ I? Eventuais recursos provenientes do Tesouro Nacional
e os saldos remanescentes de exercícios anteriores, inclusive os
originários de superávit e de outras receitas, bem como os ganhos financeiros decorrentes da aplicação desses recursos,
destinar-se-ão ao pagamento de inativos e pensionistas da CVM

e da Susep, ao pagamento de despesas extraordinárias independentes de atos de gestão e ao financiamento de programas de investimento, autorizados pelo Ministro da Fazenda.
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§ 2? Serão ainda provisionados antes do cálculo da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM)
e da Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Pri·
vados (RVSUSEP), recursos para fazer face a investimentos e
eventuais despesas extraordinárias, a serem realizáveis até um
ano após o mês de competência do pagamento.
§ 3? Não havendo a disponibilidade de que trata este artigo, não será devido o pagamento da Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição
Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
§ 4? Os servidores que perceberem as vantagens previstas
no art. I? não perceberão a Gratificação de Atividade Executiva
instituida pela Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 3? A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superinten·
dência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão os limites
previstos no art. 8? da Medida Provisória n? 831, de 18 de janeiro de 1995, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994,
com a alteração introduzida no art. 6? da Medida Provisória n?
831, de 1995.
Art. 4? Os valores da Retribuição Variável da Comissão
de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) de que trata
esta medida provisória não serão computados para os fins de
cálculo do limite previsto no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992.
Art. 5? Ficam vedadas, a partir desta data, as transferências e a redistribuição de cargos efetivos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração direta, autárquica e
fundacional para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
para a Superintendência de Seguros Privados (Susep}, salvo para o nível auxiliar.
Art. 6?
Esta medida provisória será regulamentada pelo
Poder Executivo, no prazo de trinta dias.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 810, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1? de
janeiro de 1995.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N? 874, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Altera dispositivo da Lei n? 8.620, de 5
de janeiro de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS autorizado a prorrogar em até seis meses as contratações
celebradas com base no art. 17, § 1?, da Lei n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a fim de dar seguimento ao disposto nos arts. 69 e
71 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Parágrafo único. N a implementação do disposto neste artigo será observado o contido nos §§ 3? e 4? do art. 17 da Lei n?
8.620, de 1993.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 811, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; '174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Colo Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

311

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 875, DE 27 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza o Ministério dos Transportes,
por intermédio da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos fCBTU), a transferir à Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens), recursos para o pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Ministério dos Transportes, por intermédio
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), autorizado
a transferir à Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens), os recursos necessários ao pagamento das despesas de
pessoal e encargos sociais, no período compreendido entre I? de
janeiro e 31 de dezembro de 1995, dos empregados transferidos,
por sucessão trabalhista, em decorrência da transferência do
Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro para o Estado do
Rio de Janeiro, de acordo com a Lei n~ 8.693, de 3 de agosto de
1993.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica limitada ao montante de R$ 105.035.653,00 (cento e cinco milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e três reais) e
correrá à conta da dotação orçamentária da CBTU.

Art. 2~ Caberá à CBTU analisar, acompanhar e fiscalizar
em nome do Ministério dos Transportes, a utilização dos recursos supramencionados, de acordo com o disposto nesta medida
provisória e a legislação vigente.
Art. 3~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N~ 876, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir 80
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da lntegreçüo Regional, crédito extraordinário no valor de
R$ 4.370.914,00, para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3~ do art. 167 da
Constituição, e o § 5~ do art. 65 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto
de 1993, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Integração Regional, crédito extraordinário no valor de R$
4.370.914,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil, novecentos
e quatorze reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência,
conforme o Anexo II desta medida provisória.

Art. 3~ As despesas decorrentes da execução desta medida
provisória serão aferidas pelo Inventariante do extinto Ministério da Integração Regional.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 824, de 6 de janeiro de 1995.
Art. 5? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 6~ Revoga-se a Medida Provisória
neiro de 1995.
107~

Brasilia, 30 de janeiro de 1995;
da República.

174~

n~

824, de 6 de ja-

da Independência e

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 31.1.1995, pág. 1293.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 877, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Ficam criados, no Quadro de Pessoal Civil dos Colégios Militares, os cargos coustantes do Anexo a esta medida
provisória.
Art. 2? Até que ocorra o provimento definitivo dos cargos,
mediante nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso, poderão ser contratados, por tempo determinado, não excedente a doze meses, servidores qualificados para o desempenho das funções, aplicando-se, no que couber, a Lei n? 8.745, de
9 de dezembro de 1993.
Parágrafo único. O prazo de contratação poderá ser prorrogado uma única vez, por tempo não excedente ao do período

original.
Art. 3? Os recursos orçamentários necessanos ao provimento dos cargos ora criados estão previstos nas dotações orçamentárias do Ministério do Exército, para o exercício de 1995.

Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 814, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 5? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revoga-se a Medida Provisória n? 814, de 5 de janeiro de 1995.
Brasília, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo à Medida Provisória n? 877
Cargos para Provimento em 1995
Nível Superior
Cargos
Professor de l? e 2? Graus (Classe C)

Quantidade
334

Técnico em Orientação Educacional

23

Técnico em Supervisão Escolar

12

Psicólogo

16

Assistente Social

10

Contador

04

Administrador

04

Odontôlogo

04

Bibliotecário

08

Técnico em Comunicação Social

04

TlJtal

419

Nível Intermediário
Cargos

Quantidade

Programador

12

Técnico de Laboratório

27

Técnico de Enfermagem

10

Datilógrafo

45

Auxiliar de Assuntos Educ. na Espec. de Oriento Educ. [Inap. Alunos)

24

Auxiliar de Assuntos Educ. na Espec. de Recursos Audiovisuais

12

Agente de Serviços de Engenharia

05

Agente de Telecomunicações e Eletricidade

05

Desenhista

04

Técnico em Arquivo

04

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

315

Cargos

Quantidade

Agente Administrativo

63

Motorista Oficial

07

Digitador

07

Telefonista

14

Agente de Portaria

23

Auxiliar de Enfermagem

12

Total

274

Nível Auxiliar
Cargos

Quantidade

AOSD - Copa

40

AüSD - Cozinha

20

ADSD - Limpeza e Conservação

93

AüSD - Construção Civil - Bombeiro

12

AüSD - Construção Civil - Pedreiro

12

Artífice de Mecânica na Especialidade de Motores à Combustão

04

Artífice de Mecânica na Especialidade de Refrigeração

04

Artífice na Especialidade de Carpintaria e Marcenaria

04

Artífice Obras e Metal na Especialidade de Serralheria

04

Artífice na Especialidade de Caldeira

04

Artífice de Artes Gráficas na Especialidade de Acabamento. Encadernação, Douração e Restauração

04

Artífice na Especialidade de Eletricidade

04

Total

205

Total Geral

898
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 878, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Disp6e sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da Advocacia Geral da União, do
Ministério da Fazenda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. I? São criados e reclassificados, na Advocacia Geral
da União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2? São criados no Ministério da Fazenda, a serem
alocados na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos
DAS 101.1.
Art. 3? São criados na Superintendência Nacional do
Abastecimento (Suna b) 36 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo
DAS 101.6, quatro cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3,
quatorze cargos DAS 101.2, seis cargos DAS 101.1 e três cargos
DAS 102.2.
§ I? São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2? Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação e a especificação dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4? O cargo do Consultor Jurídico de Ministério e de
órgãos da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), correspondente ao Nível 101.5.

Art. 5? Fica assegurada a percepção da vantagem prevista
no art. I?, ínciso I e § I?, do Decreto-Ieí n? 2.333, de 11 de junho
de 1987, com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive àqueles integrantes de quadros de entidades não
mais sujeitas a regime especial de remuneração.
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Parágrafo único. À vantagem referida neste artigo fazem
jus também os titulares de cargos integrantes das carreiras da
Advocacia Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n~ 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6~ A aplicação do disposto no parágrafo único do art.
6~ da Lei n~ 8.911, de 11 de julho de 1994, fica condicionada à
implantação dos planos de carreira da Administração Pública
Federal, conforme dispuser o regulamento.
Art. 7~ As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8~ Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias nr s 815, de 5 de janeiro de 1995, e 823,
de 6 de janeiro de 1995.
Art. 9~ E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 10. Ficam revogadas as Medidas Provisórias n?s 815,
de 5 de janeiro de 1995, 823, de 6 de janeiro de 1995 e 868, de 27
de janeiro de 1995.
Brasilia, 30 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Nova

Situação Anterior
N~

de

Código

Denominação

Cargos

N? de

Denominação

Cargos

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
Consultor da União
Adjunto do AdvogadoGeral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

10
3
1

6
3
2

11
5

DAS 102.5
DAS 102.5

10
3

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

1
6
3
2
16
5

101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101.3

Consultor da União
Adjunto do AdvogadoGeral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador

DAS 102.6
DAS 102.6

DAS 101.5
DAS 103.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

DAS 101.3

ANEXO II
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Consultor-Geral da União

1
1
1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

11 Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União

5
1
5

2
1
8
2
1
3

Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
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DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.4

102.3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1

319

Situação Nova

Situação Anterior

Wde
Cargos

Denominação

Código

N~ de
Cargos

Denominação

Código

UI Gabinete do Advogado-Geral da União
Adjunto do ProcuradorAdjunto do ProcuradorGeral da União
DAS 102.4
5
Geral da União
DAS 102.5
DAS 102.3
Assessor Jurídico
DAS 102.3
4
Assessor Jurídico
1
Chefe de Gabinete
DAS 101.4
2
Assessor Técnico
DAS 102-.3
1
Oficial de Gabinete
DAS 101.2
8
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
DAS 101.4
1
Coordenador-Geral
3
Coordenador
DAS 101.3
DAS 101.2
4
Chefe de Divisão
2
Chefe de Serviço
DAS 10l.!

ANEXO III
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

I Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília
no Rio de Janeiro e em SãO Paulo: estrutura unitária
1
4
2
2
1

3
6

1

3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
11 Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre
e em Recife: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1
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ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
Denominação

N? de Cargos

4
2
1

2
1

1

Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador
11 Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

Código

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1

111

Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas,
Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador
IV

Procuradoria da União nos Estados do Amapá.
Roraima e Tocantins: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro procuradorias); estrutura unitária
2

Assessor Jurídico
U

Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico

lU

Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito procuradorias); estrutura unitária
Assessor Jurídico
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ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Diretoria Geral de Administração
1

2
3

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISORIA N? 879, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a aplicação dos direitos
previstos no Acordo Antidumping e no
Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou definitivos, de que tratam o Acordo
Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos
n?s 20 e 22, de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos n?s 93.941, de 16 de janeiro de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gattl, adotado pela Lei n? 313, de 30 de julho
de 1948, e ainda o Acordo sobre Implementação do artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 e o Acordo sobre
Subsídios e Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo
Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC), parte integrante da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Gatt,
assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo Decreto Legislativo n? 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto n? 1.355, de 30 de dezembro de 1994, serão
aplicados mediante a cobrança de importância, em moeda corrente do País, que corresponderá a percentual da margem de
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

322
dumping ou do montante de subsídios, apurados em processo
administrativo, DOS termos dos mencionados Acordos, das decisões PC/13, PC/14, PC/15 e PC/16 do Comitê Preparatório e
das Partes Contratantes do Gatt, datadas de 13 de dezembro de
1994, e desta medida provisória, suficientes para sanar dano ou
ameaça de dano à indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos
compensatórios serão cobrados independentemente de Quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à importação
dos produtos afetados.
Art. 2? Poderão ser aplicados direitos provisórios durante
a investigação, quando da análise preliminar verificar-se a existência de indícios da prática de dumping ou de concessão de
subsídios, e que tais práticas causem dano, ou ameaça de dano,
à indústria doméstica, e se julgue necessário impedi-las no curso da investigação.
Parágrafo único. O termo «indústria doméstica» deverá ser
entendido conforme o disposto nos Acordos Antidumping e nos
Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios, mencionados
no art. I?, abrangendo as empresas produtoras de bens agrícolas, minerais ou industriais.
Art. 3? A exigibilidade dos direitos provisórios poderá ficar suspensa, até decisão final do processo. a critério das autoridades referidas no art. 6? desta medida provisória, desde que
o importador ofereça garantia equivalente ao valor integral da
obrigação e demais encargos legais, que consistirá em:
I - depósito em dinheiro; ou
II - fiança bancária.
§ I? A garantia deverá assegurar, em todos os casos, o
mesmo índice de atualização aplicável à hipótese de atraso no
pagamento de tribntos federais, inclusive juros, desde a data de
vigência dos direitos provisórios.
§ 2? A Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda, disporá sobre a forma de prestação e liberação
da garantía referida neste artígo.
§ 3? O desembaraço aduaneiro dos bens objeto da aplicação dos direitos provisórios dependerá da prestação de garantia
a que se refere este artigo.
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Art. 4? Poderá ser celebrado com o exportador ou o governo do país exportador compromisso que elimine os efeitos prejudiciais decorrentes da prática de dumping ou de subsídíos.
§ I? O compromisso a que se refere este artigo será celebrado perante a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Indústria e Comércio e do Turismo. submetido a homologação conjunta das autoridades a que se refere o art. 6?
desta medida provisória.
§ 2? Na hipótese de homologação de compromisso. a investigação será suspensa, sem a imposição de direitos provisórios ou definitivos. ressalvado o disposto nos Acordos
Antidumping e nos Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios, mencionados no art. I?

Art. 5? Compete à Secretaria de Comércio Exterior (Secexl, do Ministério da Indústria. do Comércio e do Turismo.
mediante processo administrativo, apurar a margem de
dumping ou montante de subsídio. a existência de dano ou
ameaça de dano, e a relação causal entre esses.
Art. 6? Compete aos Ministros da Fazenda e da Indústria.
do Comércio e do Turismo, mediante portaria conjunta, fixar
os direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir sobre a
suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios, a que se refere o art. 3? desta medida provisória.
Parágrafo umco. O ato de imposição de direitos
antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, deverá indicar o prazo de vigência, o produto atingido, o valor da
obrigação, o país de origem ou de exportação, o nome do exportador e as razões pelas quais a decisão foi tomada.
Art. 7? O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos andídumpíng e dos direitos compensatórios,
sejam definitivos ou provisórios, será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
§ 1? Será competente para a cobrança dos direitos
antídumping e compensatórios, provisórios ou definitivos,
quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o caso,
para sua restituição. a SRF do Ministério da Fazenda.
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§ 2? Verificado inadimplemento da obrigação, a SRF encaminhará a documentação pertinente à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição do débito em Dívida Ativa da
União e respectiva cobrança.

Art. 8? Os direitos antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, somente serão aplicados sobre bens despachados para consumo a partir da data da publicação do ato
que os estabelecer, excetuando-se os casos de retroatividade
previstos nos Acordos Antidumping e nos Acordos de Subsídios
e Direitos Compensatórios, mencionados no art. I?
Art. 9? Os direitos terão vigência temporária, a ser definida no ato de seu estabelecimento, observado que:
I - os provisórios terão vigência não superior a 120 dias,
salvo no caso de direitos antidumping quando, por decisão dos
Ministros da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo, poderão vigorar por um periodo de até 180 dias, observado
o disposto aos Acordos Antidumping, mencionados no art. I?;

II - os definitivos ou compromisso homologado só permanecerão em vigor durante o tempo e na medida necessária para
eliminar ou neutralizar as práticas de dumping e a concessão de
subsidias que estejam causando dano. Em nenhuma hipótese,
vigorarão por mais de cinco anos, exceto quando, no caso de revisão, se mostre necessário manter a medida para impedir a
continuação ou repetição do dano causado pelas importações
objeto de dumping ou subsídio.
Parágrafo único. Os exportadores envolvidos no processo
de investigação que desejarem a extensão para até seis meses
do prazo de vigência de direitos antidumping provisórios, nos
termos do inciso I deste artigo, deverão apresentar à Secex solicitação formal nesse sentido, no prazo máximo de trinta dias
antes do término do período de vigência do direito.
Art. 10. Para efeito de execução orçamentária, as receitas
oriundas da cobrança dos direitos antidumping e dos direitos
compensatórios, classificadas como receitas originárias; serão
enquadradas na categoria de entradas compensatórias previstas
no parágrafo único do art. 3? da Lei n? 4.320, de 17 de março de
1994.
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Art. 11. Os Ministros da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo poderão editar, em conjunto, normas complementares a essa medida provisória.
Art. 12. O processo administrativo a que se referem os
arts. 1 ~ e 5? atenderá, no que couber, ao disposto na Resolução
n? 1.227, de 14 de maio de 1987, com as alterações da Resolução
n? 1.582, de 17 de fevereiro de 1989, ambas da extinta Comissão
de Política Aduaneira (CPA).
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 827, de 10 de janeiro de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se a Medida Provisória n? 827, de 10 de
janeiro de 1995, e o § 2? do art. I? do Decreto-Lei n? 1.578, de 11
de outubro de 1977.
Brasília, 30 de jaueiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÚRIA N? 880, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
D.O

Dá nova redação a dispositivos da Lei
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dis-

põe sobre a organização da Assistência
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
que lhe confere o art. 62 da Constituição,
dida provisória, com força de lei:
Art. I? O § 6? do art. 20, o art. 37
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a
te redação:

no uso da atribuição
adota a seguinte mee O art. 40 da Lei n?
vigorar com a seguin-
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«Art. 20.
§ 6? A deficiência será comprovada mediante avaliação e laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS), do Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS), ou de entidades ou organizações credenciadas para este fim especifico, na forma estabelecida em regulamento.

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serâo
concedidos a partir da data de aprovação do requerimento
respectivo.
§ 1 ~ A autoridade competente, definida pelo Ministro
da Previdência e Assistência Social, tem o prazo de noventa dias para decidir o requerimento a que se refere este artigo.
§ 2~ Decidido o pedido fora do prazo estabelecido no
parágrafo anterior, o beneficiário. na hipótese de deferimento, receberá o benefício com efeito retroativo contado a
partir do prazo nele estipulado».

«Art. 40.
.
.
§ i? A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida
de forma que o atendimento à população não sofra solução
de continuidade.
§ 2? É assegurado ao maior de setenta anos requerer
a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 7 de junho de
1995, desde que atenda a qualquer dos requisitos fixados
nos incisos I, II ou III do § 1 ~ do art. 139 da Lei n? 8.213,
de 1991."

Art. 2~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 819, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 4? Revoga-se a Medida Provisória n? 819, de 5 de janeiro de 1995.
Brasília, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N? 881, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Autoriza a utilizeção de recursos do
Fundo da Marinha Mercante - FMM, em
favor da Companhia de Navegaçâo Lloyd
Brasileiro (Lloydbrlis).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, por
intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Llovdbrás), empréstimo com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante - FMM, destinado exclusivamente ao saneamento da empresa, no montante de até R$ 10.518.691,80 (dez milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e um reais
e oitenta centavos).
Parágrafo único. Para efetivação do empréstimo de que
trata este artigo, presentes sua relevância e o seu caráter excepcional, não lhe são aplicáveis as exigências ou os impedimentos
para a realização de operações financeiras estabelecidas pelo
Poder Executivo, por órgãos da administração direta, indireta
ou empresas controladas, bem como as limitações associadas ao
endividamento do Setor Público.
Art. 2? A Lloydbrás providenciará a venda imediata, à
vista, de ativos necessários à liquidação do empréstimo autorízado no art. i? e ao pagamento de dividas de afretamento de navios do FMM contraidas pela Lloydbrás, a serem indicados pelo Conselho Nacional de Desestatiz ação .
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Parágrafo único. O comprador deverá depositar o valor da
venda no BNDES, em favor do Fundo da Marinha Mercante,
que, após a liquidação dos débitos referidos neste artigo, depositará o saldo excedente na conta bancária da Lloydbrás.
Art. 3? A operação de empréstimo será formalizada mediante instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, obedecidas as seguintes indicações:
I
taxa de juros: 6% a.a. capitalizados durante a carência;

prazo: carência de 1 ano mais 8 amortizações semesII
trais;
III
liquidação antecipada: na forma prevista no art. 2?,
parágrafo único.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a
partir de 10 de novembro de 1994, novo empréstimo à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrásl, no valor de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais}, destinado exclusivamente ao
pagamento relativo aos salários de agosto a dezembro de 1994 e
ao 13? salário dos seus empregados, observados os mesmos parâmetros previstos nesta medida provisória.
Parágrafo único. De forma a resguardar a correta aplicação dos recursos a que se refere este artigo, a Secretaria de
Controle Interno do Ministério dos Transportes deverá verificar
mensalmente os valores pagos, dando ciência ao Ministro dos
Transportes.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 825, de 10 de janeiro de 1995, revogada
a Medida Provisória n? 701, de 8 de novembro de 1994.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revoga-se a Medida Provisória n? 825, de 10 de janeiro de 1995.
Brasília, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N~ 882, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n? 8.237,
de 30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se refere o § I? do
art. 39 da Constituição, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Esta medida provisória dispõe sobre o processo de
implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do
Poder Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário,
do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da
União.
Art. 2~ A equiparação do vencimento básico dos servidores civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da
União e do Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas -.
§ 1~ Para os fins previstos no caputdeste artigo, as tabelas de vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I
do art. 1~ da Lei n~ 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses de setembro, outubro e novembro de 1994 na
conformidade do disposto nos Anexos I, II e UI desta Medida
Provisória.
§ 2~ A aplicação do disposto neste artigo aos servidores
civis que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas
vigentes para o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem redução do valor do vencimento.
Art. 3~ Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercicio de posto
ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo U da Lei n~ 8.237, de 30 de seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan . 1995.
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tembro de 1991, para os meses de setembro, outubro e novembro
de 1994, passam a ser os constantes do Anexo IV desta medida
provisória.
Art. 4? Fica reconstituída a Comissão a que se refere o
art. 6? da Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou
assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3? da
Lei n? 8.448, de 21 de julho de 1992;

III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou
alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5? O vencimento básico dos servidores civis ativos,
inativos e pensionistas da Administração direta, autárquica e
fundacional, a partir de 1? de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercício do Posto
ou Graduação em situações normais e os dó Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1? de dezembro de 1994, passam a
ser os constantes do Anexo VII desta medida provisória.
Art. 7? O disposto nesta medida Provisória aplica-se, no
que couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servidor público federal.
Art. 8? As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 828, de 10 de janeiro de 1995, e 869,
de 27 de janeiro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 11. Revogam-se as Medidas Provisórias n?s 828, de
10 de janeiro de 1995, 869, de 27 de janeiro de 1995, o disposto no
§ 1? do art. 1? da Lei Delegada n? 12, de 7 de agosto de 1992,
com a redação dada pelo art. 42 da Lei n? 8.880, de 27 de maio
de 1994, e demais disposições em contrário, a partir de 1? de setem bro de 1994.
Brasília, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Clóvis Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Serra
Anexo I da Medida Provisória n? 882
Tabela de vencimento básico aplicáveis aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios
Federais, Orçamento de Finanças e Controle Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas- em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia e
dos servidores da BAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.
Superior

Intermediário

Auxiliar

CL

p

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88

253,90
243,28

182,46

150,35
143,17

112,76
107,38

375,56

322,13
301,41
281,86

190,43

A

III
11
I

233,10

174,83

136,32

102,24

VI
V
IV

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37

129,76
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,'J7

184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,(;0

72,81
69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

B

1II

11

I
VI
V

C

IV
1II

11

I
V
IV
D

III

11

I

Col. Leis

1t'9,74

Hep .

88.80
85,16
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66,09
63,01
60,07
57,27

jan.

1995.

332

Anexo I-A da Medida Provisória n? 882
Tribunal Marítimo

Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Anexo I-B da Medida Provisória n? 882
Advocacia-Geral da União
Vencimento Básico

Denominação

Grat. (an.?? da
8.460/92

Advogado da União de Classe Especial

429.51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17

Anexo 11 da Medida Provisória n? 882
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério Superior
20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4
3
2

171,80

Adjunto

163,62
155.83

1

148,41

343,60
327,24
311,66
296,82

4
3
2

134,92

1

116,56

4
3
2

105,95
100,91
96,10

1

91,52

Assistente

Auxiliar

128,49

122,38
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256,98
244,76
233,10
211,90-

201,82
192,20
183,04
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Anexo lI-A da Medida Provisória n? 882
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério de I? e 2!' Graus
20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3
2
1

165,55
157,66
150,16
143,01

331,10
315.32
300,32
286,02

4
3
2

1

130,00
123,81
117,91
112,30

260,00
247,62
235.82
224,60

4
3
2
1

105,95
100,90
96,10
91,52

211,90
201,80

4
3
2
1

86,33
82,23
78,31
74,58

172,66
164,46
156,62
149,16

4
3
2
1

70,36
67,01
63.82
60,78

140,72
134,02
127,64
121,56

E

D

C

B

A

192.20
183,04

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

334
Anexo

In da Medida Provisória n? 882

Tabela de vencimento básico aplicáveis aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis nrs 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnicos-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme art. 3~ e seguintes da Lei n? 7.596/87 dos servidores do lbama,
Embratur, Incra, CFIAer, IBCP, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA. Funai, Funag, FAE,
Enap, FNS, Roquete Pinto. FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.
Superior

CL

p

A

1II
II

B

VI
V
IV

I

III
II

I

C

VI
V
IV
III
II

I
V
IV
D

III
II

I

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

302,05
282,67
273,11
263,88
254,97
246,37

226,54
212,00
204,83
197,91
191,22
184,78

181,77
175,13
168,73
162,59
156,67
150,96

136,33
131,35
126,55
121,94
117,50
113.22

119,51
114,04
108,84
103,88
99,16
94,66

89.63
85,53
81,63
77,91
74,37
71,00

238,05
2::10,04
222,29
214,82
207,60
200,63

178,54
172,53
166,72
161,12
155,70
150,47

145,48
140,29
135,13
130,24
125,54
121,02

101,11
105,15
101,35
97,68
94,15
90,77

90,37
86,39
82,40
78,70
75,18
71,81

67,78
64,72
61,80
59,02
56,39
53,86

193,91
187,41
181,14
175,10
169,24

145,43
140,56
135,86
131,32
126,93

116,66
112,47
108,43
104,55
100,82

87,49
84,35
81,33
78,41
75,61

68,63
65,58
62,67
59,92
57,28

51,47
49,18
47,01
44,94
42,96
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Anexo IV da Medida Provisória n? 882
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II -

Gratificação de Habilitação Militar

Valor Percentual

Situação

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercícío do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermed iario, Ofie ial-S ubal terno
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial, Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3?
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

Tabela VI -

Percentuais
70% do soldo
60% do soldo
50% do soldo
35% do soldo

20% do soldo

Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com -tüanos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos «ex-officio». para a inatividade remunerada,
com menos de 30 anos de serviço

40% do soldo
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Anexo V da Medida Provisória n? 882
Tabela de vencimento básico aplicáveis aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional. Polícia Federal. Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais, Orçamento de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e Tecnologia e dos servidores da SAE, FeRIA, SUSEP. CVM, Ipea. Ibama, Embratur,
lucra, CFIAer, IBPC, IBAC. FBN, FeRB, FCP, LBA; Funai, Funag, FAE, Enap, FNS,
Roquete Pinto. FNDE, Sudam, Suframa. Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas dos
Técnicos-administrativos das instituições federais de Ensino conforme art. 3? e seguintes
da Lei n? 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis ns s 5.645/70 e
6.550178,
Superior

CL

p

A

III
II

I
VI
V

B

IV
III

II

I
VI
V

C

IV
III
II

I
V

IV
D

III
II

I

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,86

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,76
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66,09
53,01
60,07
57,27

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
59,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

Anexo V -A da Medida Provisória n? 882
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429.51

Juiz

409,05
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Anexo I-B
Advocacia-Geral da União
Vencimento
Básico

Grat, (Art. 7?
da Lei n? 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,58

Advogado da União de Segunda Categoria

375,55

156,17

Denominação

Anexo VI da Medida Provisória n? 882
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

Adjunto

4
3
2

176,91
169,29
162,00
155,03

353,82
338,58

142,23
136,10
130,24
124,63

284,45
272,20
260,48
249,26

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

1

Assistente

4
3
2
1

Auxiliar

4
3
2
1

324,00

310,05
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Anexo VI-A da Medida Provisória n? 832
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério de I? e 2? Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397.34

4
3
2

168,05

E

1

147,26

336,09
321,62
a07,77
294,52

4
3
2

136,35

D

1

C

4
3
2

130,48
124,86
119,49

272,70
260,96
249,72
238,97
228,68

94,52
90,02

85,74
81,65

189,04
180,04
171,47
163,30

4
3
2

77,03
73,36

154,06
146,72

69,87

139,73

1

66,54

133,08

4
3
2
1

A

153,89

114,34
109,42
104,71
100,20

1

B

160,81
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Anexo VII da Medida Provisória n? 882
(a partir de I? de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo

Cursos de Especializaçâo

60% do soldo

Cursos de Formação

Tabela III

~

Indenização de Representação

a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto ou Graduação

Percentual

Oficial-general

150% do soldo

Oficial-superior

130% do soldo

Oficial-intermediário, Oficial-subalterno,
Guarda-marinha e Aspirante-a-oficiai

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior
a 3? Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar
inicial

60% do soldo

Tabela VI

Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex oiíícío, para a inatividade remunerada,
com menos de 30 anos de serviço

80% do soldo
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 883, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Altera o art. 4f' da Lei n.O 8.427, de 27 de
maio de 1992, que dispõe sobre a concessão
de subvenção econômica nas operações de
crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lbe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O art. 4? da Lei n? 8.427, de 27 de maio de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4? A subvenção de equalização de taxas de juros fica limitada ao diferencial de taxas entre o custo de
captação de recursos, acrescido dos custos administrativos
e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do
tomador final do crédito rural.

§ 2? As instituições financeiras farão a demonstração, por ocasião da liquidação dos empréstimos, dos valores objeto da equalização de que trata este artigo."
I
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 826, de 10 de janeiro de 1995.

Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revoga-se a Medida Provisória n? 826, de 10 de janeiro de 1995.
Brasília, 30 de janeiro de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 884, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a implantação, em caráter
emergencial e provisório, da Defensoria PÚblica da União e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A remuneração dos cargos de Defensor PúblicoGeral da União e de Subdefensor Público-Geral da União, a que
se refere o art. 147 da Lei Complementar n? 80, de 12 de janeiro
de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua
organização nos Estados, e dá outras providências, é a constante do anexo a esta medida provisória.
§ I? Ao ocupante do cargo de Defensor Público-Geral e de
Subdefensor Público-Geral da Unão é devida a Gratificação de
Atividade pelo Desempenho de Função, instituída pelo art. 14
da Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 2? Os recursos necessários à remuneração dos cargos a
que se refere este artigo serão transferidos pelo Superior Tribunal Militar, ao Ministério da Justiça, para que este efetue os
respectivos pagamentos, até que exista dotação orçamentária
própria da Defensoria Pública da União.

Art. 2? Enquanto a Defensoria Pública da União carecer
de dotação orçamentária para a remuneração de seus integrantes, os vencimentos e vantagens dos ocupantes dos cargos de
Advogado de Oficio, Advogado de Oficio Substituto da Justiça
Militar e de Advogado de Oficio da Procuradoria Especial da
Marinha, ainda que tenham optado por sua transformação em
cargo de Defensor da União, nos termos do art. 138 da Lei Complementar n? 80, de 1994, correrão à conta dos órgãos em que estavam lotados, à data da opção pela nova carreira.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de Advogado de
Ofício e de Advogado de Oficio Substituto da Justiça Militar,
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de que trata este artigo, continuarão a exercer suas funções junto à Justiça Militar, até que seja constituído o Quadro Permanente da Defensoria Pública da União.

Art. 3?

O Poder Público, por seus órgãos, entes e institui-

ções, poderá, mediante termo, convênio ou qualquer outro tipo

de ajuste, fornecer à Defensoria Pública da União, .gratuitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funcionamento.

Art. 4? O Defensor Público-Geral da União poderá requisitar servidores de órgãos e entidades da Administração Federal, assegurados ao requisitado todos os direitos e vantagens a
que faz jus no órgão de origem, inclusive promoção.
Parágrafo único.

A requisição de que trata este artigo é ir-

recusável e cessará até noventa dias após a constituição do

Quadro Permanente de Pessoal de apoio da Defensoria Pública
da União.
Art. 5? A nomeação do Subdefensor Público-Geral da
União, de que trata o art. 147 da Lei Complementar n? 80, de 12
de janeiro de 1994, será feita pelo Presidente da República, até a
instalação do Conselbo Superior da Defensoria Pública da
União.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 822, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revoga-se a Medida Provisória n? 822, de 5 de janeiro de 1995.
Brasilia, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
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Anexo
Quadro de Permanência dos Cargos de Provimento
em Comissão a que se refere o art. I? da Medida Provisória
n? 884, de 30 de janeiro de 1995

Cargo

Natureza

Remuneração

Vencimento

%

Representação

Grat. de
Atívid.
pelo
Desempenho
de Função

Retribuição

Defensor
Público-Geral
da União

Especial

244,90

100

244,90

1.279,94

1.769,74

Subdefensor
Público-Geral
da União

Especial

217,14

100

217,14

1.279,94

1.714,22

MEDIDA PROVISÚRIA N? 885, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais remunerados, de recursos da disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no Banco do Brasil S.A., edá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), no montante de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), a serem remunerados pela Taxa Referencial (TR), acrescida de juros de seis por
cento ao ano, calculados pro rata die.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro do Trabalho determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação de que
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trata este artigo, já aprovada pela Resolução n? 72, de 8 de novembro de 1994, publicada no Diário Oficial da União, de 10 de
novembro de 1994, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefatl, independentemente de quaisquer outros atos normativos de natureza administrativa.
Art. 2? O reembolso dos recursos de que trata o art. I?
desta medida provisória dar-se-á em uma única parcela, no prazo de doze meses, que poderá ser prorrogado por igual período,
a contar da data de sua efetiva alocação, observada a Reserva
Mínima de Liquidez (RML), de que dispõe o art. 9? da Lei n?
8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela Leí n?
8.352, de 28 de dezembro de 1991.
Art. 3? Os recursos de que trata o art. I? desta medída
provisória serão aplicados, exclusivamente. em crédito rural, no
custeio da safra 1994/95, das lavouras de arroz, feijão, mandioca, milho, soja e trigo, obedecidas as normas estabelecídas pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN) para os financiamentos da
espécie.
Art. 4? Os saldos diários disponíveis nas instituições federais oficiais de crédito, ainda não destinados aos financiamentos objeto de sua aplicação, serão remunerados pelos mesmos
critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades
de caixa do Tesouro Nacional.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 820, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 6~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revoga-se a Medida Provisória n? 820, de 5 de janeiro de 1995.
107~

Brasília, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 886, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPiTULO I
Da Presidência da República
Seção I
Da Estrutura
Art. i? A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
§ i? Integram a Presidência da República como órgãos de
assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo:
b) a Advocacia-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2? Junto à Presidência da República funcionarão, como
órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Atribuições e da Organização
Art. 2? À Casa Civil da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente o Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação
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e na integração da ação do governo, na verificação previa da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais. no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da
Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura
básica:
I
Conselho do Programa Comunidade Solidária;
II
Gabinete;
III
Subchefia Executiva;
IV
Subchefia para Assuntos Parlamentares;
V
Subchefia de Coordenação da Ação Governamental;
VI
Subchefia para Assuntos Juridicos;
VII
Subchefia de Relações Intergovernamentais.

Art. 3? À Secretaria-Geral da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições. especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
V
Assessoria Especial;
VI
Secretaria de Controle Interno.
Art. 4? À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente O Presidente da República no desempenho de suas atribuições. especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação social do governo. e de implantação de programas informativos e
de educação a distância. cabendo-lhe o controle, a supervisão e
coordenação da publicidade dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal. direta e indireta e de sociedades
sob controle da União. tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria Executiva;
UI
Subsecretaria de Imprensa e Divulgação;
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IV
V

Subsecretaria de Comunicação Institucional;
Subsecretaria de Programas de Educação a Distân-

da.
Art. 5~ À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o
Presidente da República no assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e
projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológicoeconômico, bem como a execução das atividades permanentes
necessárias ao exercício da competência co Conselho de Defesa
N acionai, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria Executiva;
Ill
Subsecretaria de Inteligência;
IV
Subsecretaria de Programas e Projetos Estratégicos;
V
Subsecretaria de Análise e Avaliação;
VI
Centro de Estudos Estratégicos;
VII
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações.
Art. 6~ À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República
DO desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de
Estado, do Vice-Presidente da República, e pela segurança dos
titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem como dos respectivos palácios presidenciais, tendo como
estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subchefia Executiva;
III
Subchefia da Marinha;
IV
Subchefia do Exército;
V
Subchefia da Aeronáutica;
VI
Subchefia de Segurança.
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Art. 7? O Conselho de Governo, que tem por atribuição
assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, será dividido em dois níveis de
atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de
E stado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo
Presidente da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos
membros para este fim designado pelo Presidente da República;
II - Cámaras do Conselho de Governo, com a finalidade
de formular politicas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse
as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1? Para desenvolver as ações executivas das Câmaras
mencionadas no inciso 11, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos Ministérios,
cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa
Civil da Presidência da República, presididos por um de seus
membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2? O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação do
Presidente da Repúhlica.
§ 3? É criada a Câmara de Politicas Regionais, do Conselho de Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor
sobre a criação das demais Câmaras.
§ 4? O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento
e Orçamento integrarão as Câmaras de que trata o inciso II do
caput.

§ 5? O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das Câmaras e Comitês a que se referem o inciso
II do caput e o § I?
Art. 8? À Advocacia-Geral da União compete assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, uniformizar a jurisprudência administrativa federal e coordenar,
supervisionar e controlar as atividades do serviço jurídico da
Administração Pública Federal, representar a União judicial e
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extrajudicialmente, bem como desempenhar as demais atribuições previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de
1993
Art. 9? O Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma
das Forças Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas á politica militar e á
coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e
será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas, mantida
sua atual estrutura, compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos para fixação da política,
estratégia e a doutrina militares, bem como na elaboração e
coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou
conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as
sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos
de pesquisa, de desenvolvimento e de mobiliz ação das Forças
Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes
e na coordenação das representações das Forças Armadas no
País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
NacionaI, com a composição e as atribuições previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas
Leis n?s 8.041, de 5 de junho de 1990, e Lei 8.183, de 11 de abril
de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária,
vinculado á Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações governamentais visando o atendimento da parceCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):99-388. jan. 1995.
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la da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o inciso I do art. 2?
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Organização
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I - da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
II
III
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária;
IV
da Ciência e Tecnologia;
V
das Comunicações;
VI
da Cultura,
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
IX
da Fazenda;
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento,
XVI
da Previdência e Assistência Social;
XVII
das Relações Exteriores;
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

351
Parágrafo único. São Ministros de Estados os titulares
dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e
do Estado-Maior das Forças Armadas.
Seção 11

Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência
de cada Ministério são os seguintes:

I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) politicas e diretrizes para a reforma do Estado:
b) politicas de desenvolvimento institucional e capacitação
do servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil,
de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor Público;
II - Ministério da Aeronáutica:
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os
serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação. apoio e realização de
pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com os assuntos aeronáuticos e espaciais;
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h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica e espacial;

II planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessários à Força Aérea
Brasileira e à aeronáutica civil;
IlI - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário:
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário,
inclusive estoques reguladores e estratégicos;

di informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derívados animais
e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados
ao processo produtivo agrícola e pecuário.
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) reforma agrária;
1) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n] energiz ação rural; agroenergia, inclusive eletrificação rural;

o) assistência técnica e extensão rural;
IV - Ministério da Ciéncia e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
V ~ Ministério das Comunicações:
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a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro
de radiofreqüências;
b) serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
ai política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
ai política nacional de educação e politica nacional do desporto;
b) educação pré-escolar:
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
el pesquisa e extensão universitária;
1) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integra! a crianças
e adolescentes;

VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
di planejamento estratégico e execução das ações relativas
à defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa
aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e
desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
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a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular. seguros privados e previdência privada aberta;

b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dividas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas pú blicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e
dos serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferéncias de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
1) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jur ídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência
e promoção da sua integração à vida comunitária;
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f) defes da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política
penitenciá ria nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
1) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria gemi;

XII - Minlstérrc da Marinha:
ai política naval;
bl constituição, organização, efetivos, aparelhamento e
adestramento das força navais;
c) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da marinha;
d) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou
da defesa nacional;
e) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
f) adestramento militar e supervisão de adestramento civil
no interesse da segurança da navegação nacional;
g) policia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídrícos e da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
ações relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
bl formulação e execução da política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
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d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nu-

clear;

XV
Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
t) formulação e coordenação das politicas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatisticas nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
11 fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos
programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I
do art. 159 da Constituição;
j) defesa civil;

XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) politica internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas,
técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
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ai política nacional de saúde;
bl coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde arobiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva; inclusive a dos trabalhadores e dos índios;
di informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário
de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos
e alimentos;
h) pesquisa cientifica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
ai politica nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) politica salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
el relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
gl politica de imigração;
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
Parágrafo único. Em casos de calamidade pública ou de
necessidade de especial atendimento a população, o Presidente
da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios
Civis e Militares com os diferentes níveis da Administração PÚblica.

Seção 111
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15.
Civil:

Haverá, na estrutura básica de cada Ministério
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I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações Exteriores;
II
Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Juridica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ I? N o Ministério da Fazenda as funções de Consultoria
Juridica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
§ 2? Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a
que se refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da
coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro
de Estado.
§ 3? Integram a estrutura das Secretarias-Executivas uma
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e uma Subsecretafia de Assuntos Administrativos.

Seção IV

Dos Órgãos Específicos
Art. 16. São órgãos especificos dos Ministérios:
I - no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado:
ai Secretaria de Recursos Logisticos;
b) Secretaria de Organização e Informática;
c] Secretaria de Recursos Humanos;
d) Secretaria da Reforma do Estado;
II - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a) Conselho N acionai de Política Agrícola;
b) Comissão Especial de Recursos;
c) Secretaria de Política Agrícola;
d) Secretaria de Defesa Agropecuária;
e) Secretaria de Desenvolvimento Rural;
fi Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

359
g) Instituto N acionaI de Meteorologia;

UI - no Ministério da Ciência e Tecnologia;
Conselho Nacional de Ciências e Tecnologia;
bl Conselho Nacional de Informática e Automação;
c) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
di Secretaria de Coordenação de Programas;
e) Secretaria de Tecnologia;
f) Secretaria de Politica de Informática e Automação;
g) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
h) Instituto N acionaI de Pesquisas da Amazônia;
11 Instituto N acionaI de Tecnologia;
IV - no Ministério das Comunicações:
a) Conselho Nacional de Comunicações;
b) Secretaria de Fiscalização e Outorga;
c) Secretaria de Administração de Radiofreqüências;
d) Secretaria de Serviços de Comunicações;
a)

V - no Ministério da Cultura:
a) Conselho N acionaI de Política Cultural;
b) Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;
c) Comissão de Cinema;
d) Secretaria de Política Cultural;
e) Secretaria de Intercâmhio e Projetos Especiais;
f) Secretaria de Apoio à Cultura;
g) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
VI - no Ministério da Educaçâo e do Desporto:
a) Conselho Nacional de Educação;
b) Conselho Superior de Desporto;
c) Secretaria de Educação Fundamental;
di Secretaria de Educação Média e Tecnológica;
e) Secretaria de Educação Superior;
f) Secretaria de Desportos;
gl Secretaria de Política Educacional;
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hl Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação
Educacional;
li Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
j) Instituto Benjamin Constant;
11 Instituto Nacional de Educação de Surdos;
VII - no Ministério da Fazenda:
a) Conselho Monetário Nacional;
bl Conselho N acionai de Política Fazendária;
cl Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
di Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
1) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) 1?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
hl Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
j) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
j) Secretaria da Receita Federal;
li Secretaria do Tesouro Nacional;
m) Secretaria de Politica Econômica;
nl Secretaria de Acompanhamento Econômico;
o) Secretaria do Patrimônio da União;
p) Secretaria Federal de Controle;
q) Secretaria de Assuntos Internacionais;
r) Escola de Administração Fazendária;
si Junta de Programação Financeira;
VIII - no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
ai Conselho N acionai de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
b) Conselho N acionai das Zonas de Processamento de Exportação;
c) Assessoria Especial de Estratégia de Novos Negócios;
d) Secretaria de Politica Industrial;
e) Secretaria de Politica Comercial;
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1) Secretaria de Comércio Exterior;
gl Secretaria de Turismo e Serviços;
hl Secretaria de Tecnologia Industrial;
IX - no Ministério da Justiça:
ai Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
c) Conselho Nacional de Trânsito;
d) Conselho Federal de Entorpecentes;
e) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
1) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
gl Conselho Nacional de Segurança Públíca;
h) Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos;

11 Secretaria dos Direitos da Cidadania;
Secretaria de Justiça;
1) Secretaria de Planejamento de Ações N acionais de Segurança Pública:
m) Secretaria de Direito Econômico;
nl Secretaria de Assuntos Legislativos;
o) Departamento de Polícia Federal;
p) Arquivo Nacional;
q) Imprensa Nacional;
r) Ouvidoria Geral da República;
X - no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
ai Cons~lh<l Nacional do Meio Ambiente;
b) Conselho Nacional da Amazõnia Legal;
c) Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis;
d) Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente;
e) Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente;
1) Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia
Legal;
j)
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g) Secretaria de Coordenação dos Assuntos de Desenvolvimento Integrado;
h) Secretaria de Recursos Hídricos;
XI - no Ministério de Minas e Energia:
a) Secretaria de Minas e Metalurgia;
b) Secretaria de Energia;
XII - no Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) Comissão de Financiamentos Externos;
b) Comitê de Avaliação de Crédito ao Exterior;
c) Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
d) Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
e) Conselho de Cartografia;
f) Secretaria Especial de Políticas Regionais;
g) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
h) Secretaria de Política Urbana;
1) Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
j) Secretaria de Assuntos Internacionais;
1) Secretaria de Orçamento Federal;
m) Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira;
XIII - no Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) Conselho N acionaI de Seguridade Social;
b) Conselho Nacional de Previdência Social;
c) Conselho Nacional de Assistência Social;
d) Conselho de Recursos da Previdência Social;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
f) Conselho Gestor do Cadastro N acionaI de Informações
Sociais;
g) Secretaria de Previdência Social;
h) Secretaria de Assistência Social;
l) Secretaria de Previdência Complementar;
j) Inspetoria Geral da Previdência Social;
XIV - no Ministério das Relações Exteriores:
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a)

Cerimonial;

b) Secretaria de Planejamento Diplomático;

c) Inspetoria Geral do Serviço Exterior;
d) Secretaria-Geral das Relações Exteriores, composta de:

1. Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos;
2. Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior;

3. Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior;
e) Secretaria de Controle Interno;
t) Instituto Rio Branco;
g) missões diplomáticas permanentes:
h) repartições consulares;
1) Conselho de Política Externa;
j) Comissão de Promoções;
XV - no Ministério da Saúde:
a) Conselho Nacional de Saúde;
b) Secretaria de Vigilãncia Sanitária;
cl Secretaria de Assistência à Saúde;
d) Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990;
XVI - no Ministério do Trabalho:
a) Conselho N acionai do Trabalho;
b) Conselho N acionaI de Imigração;
cl Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
d) Conselho Delíberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
el Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional;
t) Secretaria de Políticas de Emprego e Salário;
g) Secretaria de Relações do Trabalho;
h) Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;
1) Secretaria de Fiscalização do Trabalho;
XVII - no Ministério dos Transportes:
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a) Secretaria de Produção;
b) Secretaria de Planejamento;
c) Secretaria de Desenvolvimento.
§ I? São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios
Militares.
§ 2? O Conselho de Política Externa, a que se refere a
alínea i do inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo SecretárioGeral das Relações Exteriores; pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos Subsecretários-Gerais de Assuntos
Políticos; de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior; do Serviço Exterior; e pelo Chefe de Gabinete do
Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção

e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República;
n - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
In - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, em Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazônia Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério
da Previdência e Assistência Social;
VI - no Ministério da Justiça:
a) a Secretaria N acionai de Entorpecentes, em Departamento de Entorpecentes, vinculado à Secretaria de Planejamento de
Ações N acionais de Segurança Pública;
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b) a Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretaria de
Assuntos Legislativos;
c) a Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, em Secretaria dos Direitos da Cidadania.
VII - a Subchefia para Acompanhamento da Ação Governamental, em Snbchefia de Coordenação da Ação Governamental, na Casa Civil da Presidência da República;
VIII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente
da República;
b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
c) a Assessoria, em Assessoria Especial;
IX - a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais,
em Secretaria de Politica Educacional, no Ministério da Educação e do Desporto;
X - a Secretaria de Informações, Estudos e Planejamento, em Secretaria de Politica Cultural, no Ministério da Cul-

tura;

XI - a Subsecretaria de Programas de Projetos Estratégicos, em Subsecretaria de Programas e Projetos, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
XII - a Secretaria de Serviços Gerais, em Secretaria de
Recursos Logísticos. no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para a Secretraria de Planejamento e Avaliação, do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
II - das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de
Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da Região Sul, todas do Ministério' da Integração
Regional, para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do
Ministério do Planejamento li Orçamento;
III - das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de
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gional, para a Secretaria de Política Urbana do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
IV - da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional, para a Secretaria de Recursos Hídricos, do Minístério do Meío Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V ~ da Secretaria de Relações com E stados, Distrito
Federal e Municípios, do Ministério da Integração Regional, para a Subchefia de Relações Intergovernamentais, da Casa Civil
da Presidência da Repúblíca;
VI - das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do
Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Política
Urbana, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
VII - da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério
do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Assistência Social,
do Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - da Coordenadoria N acionai para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaría dos Direitos da Cidadania, do Ministério
da Justiça.
IX - da Secretaria de Trânsito, para a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, no Ministério da Justiça;
X - das Secretarias de Administração Geral, relativas à
modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais.
planejamento, orçamento e finanças, para a Secretaria Executiva, em cada ministério;
XI - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) das Secretarias de Projetos Educacionais Especiais e de
Educação Especial, para a Secretaria de Educação Fundamental;
b) do Programa N acionai de Assistência Integral à Criança
e ao Adolescente (Pronaica] , de que trata a Lei n? 8.642, de 31
de março de 1993, para a Secretaria-Executiva;
XII - da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Cívil da Presidência da República, para a Subsecretaria de Imprensa e Divulgação, da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República.
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Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da
Integração Regional, passa a integrar a estrutura da Secretaria
Especial de Politicas Regionais, do Ministério do Planejamento
e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n?
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência
(LBA) e o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(CBIA), vinculadas ao Ministério do Bem-Estar Social.
U
o Ministério do Bem-Estar Social;
lU - o Ministério da Integração Regional,
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação
e Expressão;
b) a Secretaria de Policia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado;
VU - as Secretarias de Administração Geral, em cada
Ministério;
VIU - a Secretaria de Educação Especial, no Ministério
da Educação e do Desporto;
IX - a Subchefia de Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial de Politicas Regionais, referida na alinea f do inciso XII do art. 16, desta medida provisória, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
II - politica e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
lU - defesa civil.
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Art. 21. Ficam transformados os cargos:
I - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretário da Secretaria de Assuntos Legislativos, no
Ministério da Justiça;
II - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da
Assessoria Especial, código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da
Assessoria Especial, cargos de natureza especial, todos na
Secretaria-Geral da Presidência da República;
III - de Secretário-Executivo da Secretaria Executiva, em
Subsecretário-Executivo da Subsecretaria-Executiva; de Secretário da Secretaria de Inteligência, em Subsecretário da Subsecretaria de Inteligência; de Secretário da Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos, em Subsecretário da Subsecretaria
de Programas e Projetos, todos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefe de Coordenação da Ação Governamental, na Casa Civil da Presidência da República;
V - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais,
em Secretário de Politica Educacional; e de Secretário de Educação Especial, em Secretário de Desenvolvimento, Inovação e
Avaliação Educacional;
VI - de Secretário-Executivo, em Subchefe-Executivo,
na Casa Militar da Presidência da República;
VII - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento, em Secretário de Politica Cultural, no Ministério da Cultura;

VIII - de Secretário de Serviços Gerais, em Secretário de
Recursos Logísticos, no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
Art. 22. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do Centro-Oeste; e de Desenvolvimento da Região
Sul, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias de Entorpecentes; e
de Trãnsito, no Ministério da Justiça;
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III - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, no Ministério da Justiça;
IV - de Secretário da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, no Ministério da Integração Regional;
V - de Secretário da Secretaria de Irrigação, no Ministério da Integração Regional;
VI - de Secretário da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, no Ministério da Integração
Regional;
VII - de Secretário das Secretarias de Habitação; e de
Saneamento, no Ministério do Bem-Estar Social;
VIII - de Secretário da Secretaria da Promoção Humana,
no Ministério do Bem-Estar Social;
IX - de Presidente das Fundações de que trata o inciso·
I do art. 19, desta medida provisória;
X - de Secretário-Executivo, Chefe de Gabinete, Consultor Jurídico nos Ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19, desta medida provisória;
XI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministérios Civis de que trata o art. 13, desta medida provisória;
XII
de Secretário de Policia Federal, no Ministério da
Justiça;
XIII
de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais,
no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
XIV - de Chefe da Assesoria de Comunicação Institucional e de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na
Casa Civil da Presidência da República;
XV - de Chefe do Cerimonial, na Secretaria-Geral da
Presidência da República;
XVI - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos E stratêgicos da Presidência da República.
Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República;
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa
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Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, de Ministro de Estado da Integração Regional; de
Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado
da Previdência Social; e de Ministro de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 24. Ficam criados os cargos de natureza especial de
Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de
Secretário-Geral da Presidência da República, de Secretário de
Comunicação Social da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este artigo e o art 27, desta medida provisória, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recurso Hidricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I
supervisionar o desenvolvimento dos esportes no
País;

11
manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e estrangeiros;
UI - articular-se com os demais segmentos da administração pública, tendo em vista a execução de ações integradas na
área dos esportes.

Parágrafo único. A Secretaria de Desportos, do Ministério
da Educação e do Desporto, se vinculará tecnicamente ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes e prestará o apoio técnico e administrativo necessários ao seu desempenho.
Art. 27. Fica criado o cargo de natureza especial de
Secretário- Executivo da Cãmara de Politicas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3? do art 7? desta medida provisória.
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§ 1~ O titular do cargo de que trata este artigo será também
o titular da Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 2? O Presidente da Repúblíca encaminhará ao Congresso
Nacionai projeto de lei complementar, de acordo com o art 43, § 1 ~,
inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
E speciai de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, nos Conselhos Delíberativos da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus
ISuframa).
nais de Segurança Públíca, código DAS 101.6, ambos no Ministério da Justiça;

Art. 28. Ficam criados os cargos;
I - de Natureza Especial:
a) de Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República,
b) de Subsecretário-Executivo; de Subsecretário de Imprensa e Divulgação; de Subsecretário de Comunicação Institucional;
de Subsecretário de Programas de Educação à Distância, todos da
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
c) de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na
Secretaria-Geral da Presidência da República;
II - de Secretário da Secretaria da Reforma do Estado,
código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

III - de Secretário da Secretaria de Acompanhamento
Econômico, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - de Secretáro da Secretaria dos Direitos da Cidadania, código DAS 101.6, de Secretário da Secretaria da Justiça, código DAS 101.6, de Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, código DAS 101.6, ambos no Ministério da Justiça;
V - de Secretário da Secretaria de Recursos Hídricos,
código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambíente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal;
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VI - de Secretário de Desenvolvimento, Inovação e
Avaliação Educacional, código DAS 101.6 e de Secretário de
Politica Educacional, código DAs 101.6, ambos no Ministério da
Educação e do Desporto;
VII - de Secretário de Assistência Social, código DAS
101.6, no Ministério da Previdencía e Assistência Social;
VIII - de Secretário de Politica Urbana, código DAS
101.6, no Ministério do Planejamento e Orçamento;
IX - de Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Estratégia de Novos Negócios, código DAS 102.5, no Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo;
X - de Diretor do Departamento de Entorpecentes,
código DAS 101.5, no Ministério da Justiça;
XI - de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5, bem como 3 (três) de Assessor, código DAS-I02.4, para dar suporte ao
Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
XII - 6 (seis) cargos, código DAS 101.5; 6 (seis) cargos,
código DAS 101.4; e (um) cargo, código DAS 101.3, na VicePresidência da República;
XIII - 2 (dois) cargos de Assessor Especial; código
DAS 102.5; 4 (quatro) cargos de Assessor, código DAS 102.4; 2
(dois) cargos de Assessor, código DAS 102.3; 1 (um) cargo de
Oficial-de-Gabinete, código DAS 102.1, todos na Casa Civil da
Presidência da República e integrantes da Estrutura da
Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária;
XIV - 1 (um) cargo de Secretário-Executivo de Câmara
do Conselho de Governo, código DAS 101.6; 2 (dois) cargos de
Assessor Especial, código DAS 102.5; 1 (um) cargo de Assessor,
código DAS 102.4, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes da Estrutura da Secretaria-Executiva de Câmara do Conselho de Governo;
XV - de Secretário de Tecnologia Industrial, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XVI - 3 (três) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 3 (três) cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e 3 (três)
cargos de Oficial-de-Gabinete, código DAS 101.2, na SecretariaGeral da Presidência da República;
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XVII
Casa Civil
XVIII
cretaria de

- de Subchefe de Relações Intergovernamentais, na
da Presidência da República;
- de Subsecretário de Análise e Avaliação, na SeAssuntos Estratégicos da Presidência da República.

Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil de que
trata o art. 13 desta medida provisória, exceto no Ministério das
Relações Exteriores, os cargos de Subsecretário de Planejamento e Orçamento, código DAS 101.5; de Subsecretáro de Assuntos
Administrativos, código DAS 101.5; de Chefe da Assessoria
Parlamentar, código DAS 101.4; de Chefe de Gabinete da
Secretaria-Executiva, código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do
Ministro, código DAS 102.4; 2 (dois) de Assessor do SecretárioExecutivo, código DAS 102.4; e na Casa Civil da Presidência da
República os cargos de Chefe de Gabinete da SubchefiaExecutiva, código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do Ministro
de Estado Chefe, código DAS 102.4; e 2 (dois) de Assessor do
Subchefe-Executivo, código DAS 102.4.
Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os
cargos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar,
criado por este artigo.

Art. 30. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art.
19 desta medida provisória será transferido para os Ministérios
e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes atribuições,
facultado ao Poder Executivo, após inventário; alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins
lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
Parágrafo único. O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o caput deste artigo será transferido para os
Ministérios e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes
competências, ficando o Poder Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios, com ônus para o Governo
Federal, e por período não superior a 12 meses, os servidores
necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até
31 de dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal
indireta, não ocupantes de cargo em comissão ou função de diCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.
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reção, chefia ou assessoramento que, em 19 de novembro de
1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração
direta.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividarles e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 1995.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), autarquia federal
vinculada à Presidência da República, com a finalidade de planejar e executar atividades de natureza permanente relativas ao
levantamento, coleta e análise de informações estratégicas, planejar e executar atividades de contra-informações, e executar
atividades de natureza sigilosa necessárias à segurança do Estado e da sociedade.
§ 1? A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da
República.
§ 2? Enquanto não for constituida a Agência Brasileira de
Inteligência, a Subsecretaria de Inteligência, que integra a estrutura da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, fica supervisionada pelo Secretário-Geral da Presidência da República.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação Nacional de Pesquisa que irá absorver os Institutos de
que tratam as alineas g, h e i do inciso III do art. 16 desta medida proviória.
Art. 35. Para fins do disposto nesta medida provisória, fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias. a criar,
por transformação, ou a transferir, no âmbito da Administração
Pública Federal. mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos de natureza especial ou
cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
Art. 36. São transferidas, aos órgãos que receberam as
atribuições pertinentes e a seus titulares as competências e incumbências estabelecidas em leis ou específicas aos órgãos
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transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 37. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Mínistério da Administração Federal e Reforma do Estado, a Legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da Lei n:' 8.216, de 13 de agosto de
1991, e no § 4? do art. 93 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e' até
que se cumpram as condições definidas no caput, as reqursiçoes
de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e
deverão ser prontamente atendidas.

Art. 38. As entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência
da Repúbica e aos Ministérios, segundo as normas constantes
do parágrafo único do art. 4? e § 2? do art. 5?do Decreto-Lei n?
200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida
por titular de órgão de assistência imediata ao Presidente da
República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e
dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela Lei n? 8.029, de 12
de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste
artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do Ministério.
Art. 39. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de
180 dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória,
mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
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Art. 40. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas
da utilização de recursos hídricos, com o objetivo de transferilas para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 41. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamente dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 42. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo,
no caso de cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de
cargos em comissão e funções de confiança. utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da Administração.
Art. 43. Ficam criados, no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as necessidades imediatas decorrentes da criação de novas unidades
administrativas que passaram a responder pelas competências
de órgãos extintos, 22 (vinte e dois) cargos, código DAS 101.1;
20 (vinte) cargos, código DAS 102.1; 57 (cinqüenta e sete) cargos, código DAS 101.2; 37 (trinta e sete) cargos, código DAS
101.3; 47 (quarenta e sete) cargos, código DAS 101.4; e 32 (trinta
e dois] cargos, código DAS 101.5.
Art. 44. Até o final do presente exercicio, o Poder Executivo promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos
de que trata o art. 19, de modo a evitar qualquer aumento de
despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida provisória.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 752, de 6 de dezembro de 1994, 797
e 800, de 30 de dezembro de 1994, e 813, de 1? de janeiro de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187/l):99-388, jan . 1995.

377
Art. 46. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992.

Brasília, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N? 887, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre 8S regras para 8 conversão, em Real, das mensalidades escolares
nos estabelecimentos de ensino, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam convalidadas as conversões das mensalidades referentes à prestação de serviços educacionais em estabelecimentos particulares de ensino pré-escolar, fundamental, médio
e superior, em regime anual, semestral ou de crédito, de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), ou Real, decorrentes de acordos realizados nos termos do art. 7? da Lei n? 8.880,
de 27 de maio de 1994, entre estabelecimentos particulares de
ensino e pais, alunos, associações de pais e alunos ou entidades
de representação estudantil, no caso de estabelecimentos particulares de ensino superior, a partir da vigência da Medida Provisória n? 434, de 27 de fevereiro de 1994.
Art. 2? Os valores adotados para a conversão de que trata
o artigo anterior não poderão superar os decorrentes da aplicação do previsto na Lei n? 8.170, de 1991, ou na forma legalmente
contratada para 1994.
§ I? Para esse efeito, os valores efetivamente devidos poderão ser objeto de arbitramento judicial.
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§ 2? Existindo valores cobrados a maior, a diferença será
descontada das mensalidades vincendas, em até três parcelas
sucessivas.
§ 3? São legitimados para a propositura da ação prevista
neste artigo, qualquer pai ou responsável, associações de pais
do estabelecimento de ensino, associação estadual de pais, federação nacional de pais ou entidades de representação estudantil,
DO caso de estabelecimentos particulares de ensino superior,
sendo indispensável em qualquer caso o apoio de pelo meDOS
dez por cento dos pais ou estudantes do estabelecimento de ensino.
Art. 3? Os valores convertidos não sofrerão reajustes até
que sejam completados doze meses da conversão ou até a database dos professores do estabelecimento de ensino, em 1995, caso esta venha a ocorrer primeiro.
Parágrafo único. Os encargos educacionais fixados nos
termos da Lei n? 8.170, de 1991, para os cursos de regime semestral, com inicio a partir de julho de 1994, observarão o disposto
no caput deste artigo.
Art. 4? Após o prazo previsto no caput do artigo anterior,
o valor das parcelas da anuidade escolar obedecerá ao estabelecido no ato da matricula, não podendo sua correção, durante o
referido período letivo, ultrapassar a correspondente variação
ponderada dos custos.
Art. 5? Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo na
hipótese de inadimplência, falta grave ou outro motivo previsto
no regimento escolar, em igualdade de condições com os demais
alunos e observado o calendário da instituição de ensino.
Art. 6? São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência,
ou a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas ou administrativas, por motivo de inadimplência do aluno pelo prazo de
noventa dias, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, ficando
assegurada aos estabelecimentos de ensino a emissão de titulos
a que se refere o art. 20 da Lei n? 5.474, de 18 de julho de 1968,
independentemente de previsão contratual.
Art. 7? Acrescente-se ao art. 39 da Lei n? 8.078, de 1990, o
seguinte inciso:
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«XI - aplicar índice ou fórmula de reajuste diverso
do legal ou contratualmente estabelecido."

Art. 8? O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacionai projeto de lei regulamentando
a prestação de serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 817, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 10. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória n? 817, de 5 de janeiro de 1995.
Brasília, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nélson Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÚRIA N? 888, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Estabelece normas de controle e fiscalizeçso sobre produtos e insumos químicos
que possam ser destinados à elaboração da
cocaína em suas diversas formas e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e
altera dispositivos da Lei n~ 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e Funcionemento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte
de valores, e dá outras providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
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Art. I? Estão sujeitos a controle e fiscalização, na forma
prevista nesta medida provisória, em sua fabricação, produção,
armazenamento, transformação, embalagem, venda, comercialização, aquisição, posse, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação, exportação, reexportação, cessão e utilização, todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração da pasta básica da cocaína, pasta lavada e cloridrato de cocaína.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicase, também, na forma do regulamento. a produtos e insumos
químicos que possam ser utilizados na elaboração de outras
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 2? O Ministro da Justiça, de ofício, ou em razão de
proposta do Departamento de Entorpecentes, do órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde ou do órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Policia Federal, relacionará, em portaria, os produtos e insumos químicos a que se
referem o art. I? e seu parágrafo único, procedendo à respectiva
atualização, quando necessária.
Art. 3? Ao Departamento de Polícia Federal compete a
fiscalização e o controle dos produtos e insumos químicos e a
aplicação das sanções administrativas deles decorrentes.
Art. 4? As empresas que se constituírem para a fabricação, elaboração e embalagem dos produtos e insumos químicos
a que se referem os arts. I? e 2? requererão licença de funcionamento ao Departamento de Polícia Federal, independentemente
das demais exigências legais e regulamentares.
Parágrafo único. As empresas já existentes, ainda que cadastradas no Departamento de Polícia Federal, deverão, também, no prazo de noventa dias, requerer a obtenção da licença
de funcionamento.
Art. 5? As empresas referidas no artigo anterior e em seu
parágrafo único requererão, anualmente, autorização para o
prosseguimento de suas atividades.
Art. 6? A empresa que fabrica, produz, guarda, embala,
adquire, vende, comercializa, transporta, possui, remete, importa, exporta, distribui, transforma, cede ou utiliza os produtos e
insumos químicos a que se referem os arts. l? e 2? são obrigaCol. Leis Hep . F..,d. Brasil, Brasília, 187(1):99-388. jan . 1995.
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das a informar, mensalmente, ao Departamento de Polícia Federal sobre a procedência, o destino, as quantidades estocadas,
produzidas, adquiridas, vendidas, utilizadas, distribuídas ou revendidas de cada um dos mencionados produtos e insumos.
§ 1? Os dados a serem informados constarão de registro
em que, diariamente, se anotará, também, o número da fatura,
data da venda, quantidade expressa em quilogramas/lítros do
produto ou insumo químico vendido, nome ou razão social do
comprador, domicílio comercial, lugar onde foi recebida a mercadoria e nome dos destinatários.
§ 2? Acompanharão as informações cópias das notas fiscais das operações, manifestos e outros documentos que o Departamento de Polícia Federal vier a explicitar.
Art. 7? Os produtos e insumos químicos serão acompanhados, até o seu destino, de nota fiscal e, quando o transporte
for interestadual, de Guia de Trânsito, expedida pelo Departamento de Polícia Federal.
Art. 8? Os adquirentes ou possuidores dos produtos e insumos químicos a que se refere esta medida provisória, em
quantidades mensais inferiores a 250ml ou 200g, estão isentos
de qualquer licenciamento ou autorização prévia, o que não desobriga o fornecedor de cumprir as normas de controle ora estabelecidas.
Art. 9? Para importar, exportar ou reexportar os produtos
de que trata esta medida provisória, será necessária autorização
prévia do Departamento de Polícia Federal, independentemente
da liberação dos demais órgãos competentes, bem como o atendimento ao disposto no art. 6? e seus parágrafos.
Art. 10. Aqueles que produzem, fabricam, comercializam,
preparam, distribuem, transportam, armazenam, importam ou
exportam os produtos e insumos químicos deverão informar, de
imediato, ao Departamento de Policia Federal sobre transações
suspeitas de serem destinadas à preparação de cocaína e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica.
Art. 11. O descumprimento das presentes normas, independentemente de responsabilidade penal, sujeitará os infratores às seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativa
ou isoladamente:
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I - apreensão de produtos e insumos químicos em situação irregular;
II - suspensão ou perda da licença de funcionamento do
estabelecimento;
III - multa de 500 UFIRs a 500.000 UFIRs, ou unidadepadrão superveniente.
Parágrafo único. Das sanções aplicadas. caberá recurso ao
Diretor do Departamento de Polícia Federal, no prazo de quinze
dias, a contar da notificação do interessado.
Art. 12. O Departamento de Polícia Federal providenciará
o fornecimento de mapas e formulários necessários à implementação das normas a que se referem os artigos anteriores desta
medida provisória.
Art. 13. Serão devidos pelos interessados os emolumentos
decorrentes do cadastro das empresas e licenças de funcionamento, guias de trânsito, autorizações de importação, exportação e reexportação.
Art. 14. Os arts. 1?, caput, 3?, 4?, 5?, 6?, 7?, 13 e 23, inciso
Il, da Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1? É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimento de numerário que não possua sistema de segurança aprovado pelo Ministério da Justiça, na forma desta
lei.»
«Art. 3? A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:
I - por empresa especializada contratada;
II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde
que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio e previamente autorizado pelo Ministério da Justiça.
Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo
da respectiva Unidade da Federação.
Art. 4? O transporte de numerário em montante superior a 20.000 UFIRs, para suprimento ou recolhimento do
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movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será
obrigatoriamente efetuado em veiculo especial da própria
instituição ou de empresa especializada.

Art. 5? O transporte de numerário entre 7.000 e 20.000
UFIRs poderá ser efetuado em veiculo comum, com a presença de dois vigilantes.
Art. 6? Além das atribuições previstas no art. 20,
compete ao Ministério da Justiça:
I - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei:
11 - encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio
cumprimento desta lei, pelo estabelecimento financeiro, à
entidade que autoriza seu funcionamento;
III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para a execução da competência
prevista no inciso I, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública
dos respectivos Estados e Distrito Federal.

Art. 7? O estabelecimento financeiro que infringir
disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades,
aplicáveis pelo Ministério da Justiça, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a
condição econômica do infrator:
I
ad vertência;
II - multa, de 1.000 a 20.000 UFIRs;
III - interdição do estabelecirnento.»
«Art. 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100.000 UFIRs.»
«Art. 23.
II - multa de 500 até 5.000 Ufirs:»
Art. 15. As competências estabelecidas nos arts. I?, 3?, 6?
e 7? da Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983, o Ministério da Justiça serão exercidas pelo Departamento de Polícia Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388, jan. 1995.

384
Art. 16. Fica instituída a cobrança de taxas pela prestação
dos serviços relacionados no anexo a esta medida provisória,
nos valores dele constantes.
Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao
custeio e à manutenção das atividades do Departamento de
Policia Federal.
Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação dos arts. 1?
a 13 desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias do Departamento de Policia Federal e do Fundo de
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso
(Funcab), na forma do art. 2?, inciso IV, da Lei n? 7.560, de 19
de dezembro de 1986.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias nj s 753, de 6 de dezembro de 1994, 756,
de 8 de dezembro de 1994, e 818 e 821, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 19. Ficam revogados o parágrafo único do art. 2? da
Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983, e as Medidas Provisórias
n?s 818 e 821, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nélson Jobim
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ANEXO
(Art. 16 da Medida Provisória n? 888, de 1995)
Tabela de Taxas

2
3
4
fi

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Situação
- Vistorias das instalações de empresa de segurança privada, ou de empresa
que mantenha segurança própria
- Vistoria de veículos especiais de transporte de valores
- Renovação de Certificado de Segurança das instalações de empresa de
segurança privada ou de empresa que mantenha segurança própria
- Renovação de Certificado de Vistoria de veicules especiais de transporte
de valores
- Autorização para compra de armas, munições, explosivos e apetrechos
de recarga
- Autorização para transporte de armas, munições, explosivos e apetrechos
de recarga
- Alteração de Atos Constitutivos
- Autorização para mudança de modelo de uniforme
- Registro de Certificado de Formação de Vigilantes
- Expedição de alvará de funcionamento de empresa de segurança privada
ou de empresa que mantenha segurança própria
- Expedição de alvará de funcionamento de escola de formação de vigilantes
- Expedição de Carteira de Vigilante
- Vistoria de estabelecimentos financeiros, por agência ou posto
- Recadastramento nacional de armas

Ufir
1.000
600

440
150
176

100
176
176
05
835
500
10
1.000
17

MEDIDA PROVISÓRIA N? 889, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995
Dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa
Econômica
(Cade), criada pela Lei n!'
8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição. adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam mantidos os mandatos do Presidente, dos
Conselheiros e do Procurador do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), nomeados na vigência da Lei n?
8.158, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 2? Enquanto não foram nomeados os dois Conselheiros a que se refere o art. 3? desta medida provisória, o Cade deliberará por maioria simples de votos, com a presença mínima
de quatro de seus membros.
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Art. 3? São criados no Cade dois cargos de Conselheiro,
código DAS 101.5, para atender ao disposto no art. 4? da Lei n?
8.884, de 11 de junho de 1994.
Art. 4? O art. 4?, caput, da Lei n:' 8.884, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? O Plenário do Cade é composto por um Presidente e seis Conselheiros, escolhidos dentre cidadãos
com mais de trinta anos de idade, de notório saber juridico
ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal.»
Art. 5? Os arts. 26 e 38 e §§ 4?, 6? e 7? do art. 54 da Lei n?
8.884, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 26. A recusa, omissão, enga nosidade, ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicítados pelo Cade, SDE, SEAE, ou qualquer entidade pública atuando na aplicação desta lei, constitui infração
punível com multa diária de 5.000 Ufirs, podendo ser aumentada em até 20 vezes se necessário para garantir sua
eficácia em razâo da situação econômica do ínfrator.»
«Art. 38. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda será informada por oficio da
instauração do processo administrativo para, querendo,
emitir parecer sobre as matérias de sua especialização, o
qual deverá ser apresentado antes do encerramento da instrução processual.»
«Art. 54.
.
.
§ 4? Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou no prazo máximo de
quinze dias úteis de sua realização, mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias á S DE,
que imediatamente enviará uma via ao Cade e outra à
SEAE.
§6? Após receber o parecer técnico da SPE, que será
emitido em até trinta dias, a SDE manifestar-se-á em igual
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prazo e, em seguida, encaminhará o processo, devidamente
instruido, ao Plenário do Cade, que deliberará no prazo de
sessenta dias.
§ 7? A eficácia dos atos de que trata este artigo
condíciona-se à sua aprovação, caso em que retroagirá à
data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo
Cade no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão
automaticamente considerados aprovados.»

Art. 6? Até que seja aprovado o regulamento da autarquia, vigorarão as normas internas anteriormente aplicáveis ao
Cade, no que não contrariarem as disposições da Lei n? 8.884,
de 1994.
Art. 7? As requisições a que se refere o § 1? do art. 81 da
Lei n? 8.884, de 1994, serão irrecusáveis e sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, dos servidores na origem.
Art. 8? As despesas de pessoal e encargos sociais, outras
despesas correntes, investimentos e inversões financeiras, imprescindíveis ao funcionamento da autarquia, correrão à conta
de transferências orçamentárias das dotações do Ministério da
Justiça.

Parágrafo único. Com a aprovação da lei orçamentária para o presente exercício. será solicitado crédito adicional para os
fins previstos no caput.
Art. 9? Além das atribuições previstas na Lei n? 8.884, de
1994, compete ao Cade decidir os processos administrativos instaurados -com base em infrações previstas nas Leis n?s 4.137, de
10 de setembro de 1962, 8.158, de 1991, e 8.002, de 14 de março de
1990, em fase de apuração ou pendentes de julgamento.
Parágrafo único. As normas processuais e procedimentos
previstos na Lei n? 8.884, de 1994, aplicam-se aos processos referidos no caput, inclusive as disposições contidas no Título
VIII.

Art. 10. A Secretaria de Acompanhamento Econõmico do
Ministério da Fazenda (SEAEl, quando verificar a existência de
indícios da ocorrência de infração prevista nos incisos III ou IV
do art. 20 da Lei n? 8.884, de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos, convocará os
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responsáveis para, no prazo máximo de dez dias úteis, justificarem a respectiva conduta.
Parágrafo único. Não justificado o aumento, ou preço cobrado, presumir-se-á abusiva a conduta, devendo a SEAE representar fundamentadamente à Secretaria de Direito Econômico (SDE), que determinará a instauração de processo administrativo.
Art. 11. Para os fins previstos no art. 23 da Lei n? 8.884,
de 1994, será considerado o faturamento da empresa no
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo,
corrigido segundo os critérios de atualização dos tributos federais pagos em atraso, até a data do recolhimento da respectiva
multa.
Art. 12. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério
da Justiça (SDE) representará ao Ministério Público para adoção das medidas judiciais necessárias à cessação de infração à
ordem econômica, no caso de descumprimento de medida preventiva por ela imposta, sem prejuízo da cobrança da multa respectiva.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 816, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revoga-se a Medida Provisória n? 816, de 5 de janeiro de 1995.
Brasilia, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson Jobim

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):99-388. jan. 1995.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 1, DE 1995
Aprova o ato que renova 8 permissão
da Rádio Independente Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado
do Rio Grande do Sul.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 90,
de 22 de junho de 1992, do Ministro de Estado dos Transportes
e das Comunicações, que renova, por dez anos, a partir de 26 de
outubro de 1991, a permissão outorgada à Rádio Independente
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 2, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio CapinzaI Ltda. pera explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Capinzal, Estado
de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30
de julho de 1992, que renova a concessão outorgada á Rádio Capinzal Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 12 de fevereiro de 1990, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Capinzal, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 3, DE 1995
Aprova o ato que renova a oermtseeo
outorgada à Rádio Fraternidade Ltâe, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Araras,
Estado de São Paulo.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 61,
de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que renova, por dez anos, a partir de 12 de fevereiro de
1989, a permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda., para
explorar, na cidade de Araras, Estado de São Paulo, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 4, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Ensino Superior do Vale do
Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 61,
de 18 de dezembro de 1992, que outorga permissão à Fundação
de Ensino Superior do Vale do Sapucaí para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 5, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Padre Urbano Thiesen para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 50,
de 9 de dezembro de 1992, que outorga permissão à Fundação
Padre Urbano Thiesen para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCEN A, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 6, DE 1995
Dispõe sobre a remuneração do Presidente e do Yice-Preeiâente da República e
dos Ministros de Estado para o exercício iinanceiro de 1995.

Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):389-397, jan. 1995.

393

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? A remuneração mensal devida ao Presidente da
República é fixada em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais},
Art. 2? A remuneração mensal devida ao Vice-Presidente
da República é fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Art. 3? A remuneração mensal dos Ministros de Estado, a
que se refere o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal,
prevista para o exercicio financeiro de 1995, é fixada em R$
8.000,00 (oito mil reais).
Parágrafo único. A remuneração a que se refere o caput
deste artigo é composta das seguintes parcelas:
I
Vencimento básico: R$ 3.000,00 (três mil reais);
II
Representação: R$ 3.000,00 (três mil reais);
III
Gratificação pelo Exercicio do Cargo de Ministro de
Estado: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Art. 4? N o mês de dezembro de 1995, o Presidente e o
Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado perceberão adicional correspondente à remuneração mensal resultante
da aplicação deste decreto legislativo.
Art. 5? Os valores decorrentes deste decreto legislativo serão reajustados, uniformemente, a partir de I? de fevereiro de
1995, nas mesmas datas e nos mesmos índices concedidos aos
servidores públicos da União.
Art. 6? O pagamento dos valores previstos neste decreto
legislativo deverá observar o que dispõem os arts. 150, inciso
Il, 153, inciso III e 153, § 2?, inciso I, da Constituição Federal.
Art. 7? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de I? de
fevereiro de 1995.
Senado Federal, 19 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 7, DE 1995
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional durante 8 50.a
Legislatura.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? A remuneração mensal dos membros do Congresso
N acionai durante a 50? Legislatura constitui-se de subsidio fixo,
variável e adicional.
§ 1? O subsídío fixo, que corresponde à importância de R$
3.000,00 (três mil reais), é devido mensalmente ao Deputado Federal e ao Senador, a partir de sua posse.
§ 2? O subsídio variável, devido mensalmente ao deputado
federal e ao senador, a partir de sua posse, corresponde à importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
§ 3? O subsidio adicional de atividade parlamentar, devido mensalmente ao deputado federal e ao senador, corresponde
importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Art. 2? No mês de dezembro, os parlamentares farão jus a
importância correspondente à parcela fixa do subsidio, acrescida das parcelas variável e adicional, em valor proporcional ao
efetivo comparecimento do parlamentar às sessões deliberativas
realizadas até 30 de novembro.
Art. 3? É devida ao parlamentar, no inicio e no final previsto para a sessão legislativa, ajuda de custo equivalente ao
valor da remuneração.
§ 1? A ajuda de custo destina-se à compensação de despesas com transporte e outras imprescindíveis para o comparecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa extraordinária convocadas na forma da Constituição Federal.
§ 2? Perderá o direito à percepção da parcela final da ajuda de custo o parlamentar que não comparecer a pelo menos
dois terços da sessão legislativa.
à
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§ 3? O valor correspondente à ajuda de custo não será devido ao suplente reconvocado na mesma sessão legislativa.
Art. 4? O comparecimento a cada sessão deliberativa será
remunerado por valor correspondente ao quociente entre a soma
dos subsídios variável e adicional e o número de sessões deliberativas realizadas no mês anterior.
§ 1? Os subsídios variável e adicional serão devidos na
sua totalidade:
I
no primeiro mês da 50? Legislatura;
II - quando não houver sessão deliberativa no mês anterior.
§ 2? Para os fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se realizada a sessão plenária da respectiva Casa ou
do Congresso N acionai com ordem do dia previamente determinada, apurando-se a freqüência dos parlamentares através de
lista de presença em posto instalado no plenário, ainda que não
se obtenha quorum para abertura dos trabalhos.
§ 3? Quando houver votação nominal, a freqüência será
apurada através do registro da votação, exceto para deputados
ou senadores em legítimo exercício do direito de obstrução parlamentar, para os quais prevalecerá a lista de presença.
§ 4? Fará jus à percepção dos subsídios variável e adicional o parlamentar que se encontrar em missão oficial no País ou
no exterior e nos casos de doença comprovada por atestado de
junta médica oficial e ainda nos casos de internação em instituição hospitalar, quando se realizar sessão deliberativa.
§ 5? Ressalvada a hipótese do § 4?, é vedado o pagamento
de subsídio variável ou adicional decorrente de sessão deliberativa durante a qual o parlamentar não tenha tido sua presença
registrada na forma dos §§ 2? e 3?

Art. 5? O Suplente convocado receberá, a partir da posse,
a remuneração a que tiver direito o parlamentar em exercício,
observado o disposto no § 3? do art. 3?
Art. 6? Os valores constantes deste decreto legislativo serão reajustados, uniformemente, a partir de 1? de fevereiro de
1995, por atos das respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual aplicável aos servidores da União.
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Art. 7? As contribuições devidas ao Instituto de Previdência dos Congressistas pelos segurados e a devida pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados serão calculadas sobre os
subsídios.
§ i? As pensões do Instituto de Previdência dos Congressistas serão calculadas sobre a mesma base de cálculo das contribuições, observada a legislação em vigor.
§ 2? As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados deverão alocar em seus orçamentos recursos próprios para atendimento das despesas decorrentes da aplicação deste artigo.
Art. 8? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de i? de
fevereiro de 1995.
Senado Federal, 19 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 8, DE 1995
Aprova os textos do Acordo de CriaçAo
da Associação dos Países Produtores de
Café e do Plano de Retenção de Café. assinados em Brasília, em 24 de setem bro de
1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? São aprovados os textos do Acordo de Criação da
Associação dos Paises Produtores de Café e do Plano de Retenção de Café, assinados em Brasília, em 24 de setembro de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
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que. nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal.
acarretem .encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal. 26 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 27.01.95.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 1, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de Goiás
a elevar temporariamente os limites lixados
na Resolução n.o 11, de 1994, do Senado Federal, e a emitir, através de ofertas púbJj·
C8.S, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT-GO), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É o Governo do Estado de Goiás, nos termos da
Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a elevar em 11,71% o limite de dispêndio anual máximo, em caráter
excepcional e temporário, de que tratam o inciso II do art. 4? e
§ I? do art. 10 da citada norma.
Art. 2? É o Governo do Estado de Goiás autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFTGO), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária vencivel no primeiro semestre de 1995.
Art. 3? A emissão a que se refere o art. 2? será realizada
nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n? 3;
b) modalidade: nominativa-transferível;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 18711):399-410, jan. 1995.

400
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d) prazo: até um mil, quatrocentos e sessenta e um dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (nm real);
1) características dos titulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

651740

15.03.95

558.908.566

651770

15.03.95

1.318.905.781

651800

15.03.95

122.185.653

651825

15.03.95

400.000.000

Quantidade

Total

2.400.000.000

g) previsão de colocação e vencimento dos t ítulos a serem
emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

15.03.95

15.03.99

651461

15.03.95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
li autorização legislativa: Leis n? 10.908, de 14 de julho de
1989, 11.069, de 15 de dezembro de 1989, e Decreto n? 3.337, de
12 de janeiro de 1990.
Art. 4? A autorização concedida por esta Resolução deve·
rá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a
partir de sua publicação.
Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data de sua pu'
blicação.
Senado Federal, 5 de janeiro de 1995.

SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 2, DE 1995 (')
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Município do Rio de Janeiro (LFTM-Rio),
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária,
vencível no primeiro semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, nos
termos da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, autorizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do
Rio de Janeiro (LFTM-Rio), destinadas ao giro de sua dívida
mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.
Art. 2? A emissão autorizada no art. I? será realizada nas
seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n? 3;
b) modalidade: nominativa-transferível:
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d) prazo:
Selic: até cinco anos;
Cetip: até um mil, setecentos e seis dias:
e) valor nominal:
- Selic: R$l,OO (um real):
- Cetip: R$l.OOO,OO (um mil reais) ;(*)
(*) o uso do P.U. em unidade de milhar pela Cetip implica
divisão da quantidade por 1000 (um mil inteiros) por ocasião da
rolagem;
(*) Retificada no DO de 13.1.1995 (v. pág. 499 deste volume).
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1) características dos títulos a serem substituídos:

- Selic:
Título

Vencimento

Quantidade

681447

I? .03.95

1.168.930.885

681447

1?O4.95

1.271.459.978

681447

I? .05.95

1.390.321.960

681445

I? .06.95

1.537.673.368

Total

-

5.368.386.191

Cetip:
Título

Vencimento

Quantidade

680702

I? .02.95

60.000.000.000

680702

1?O2.95

50.100.000.000

680730

1?O3.95

60.000.000.000

680730

I? .03.95

50.100.000.000

680761

I? .04.95

60.000.000.000

680761

1?O4.95

50.100.000.000

680791

1? .05.95

60.000.000.000

680891

1?O5.95

50.100.000.000

680822

I? .06.95

60.000.000.000

680822

1?OG.95

50.100.000.000

Total
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
- Selic:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

I? .03.95

l? .03.99

681461

I? .03.95

03.04.95

1?04.99

681459

03.04.95

02.05.95

I? .05.99

681460

02.05.95

I? .06.95

I? .06.99

681461

1?06.95

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

I? .02.95

I? .02.97

680731

1:'.02.95

I? .02.95

I? .02.97

680731

1:'.02.95

I? .03.95

I? .03.97

680731

1:'.03.95

1:'.03.95

I? .03.97

680731

1? .03.95

1?Q4.95

I? .04.97

680729

I? .04.95

1:' .04.95

1:' .04.97

680729

I? .04.95

1:' .05.95

1:'.05.97

680730

I? .05.95

1:' .05.95

1:'.05.97

680730

I? .05.95

1:' .06.95

1:'.06.97

680731

1:' .06.95

1:' .06.95

1:'.06.97

680731

1:'.06.95

-

Cetip:

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
II autorização legislativa: Lei n? 1.373, de 26 de janeiro de
1989, e Decreto nf' 8.355, de 26 de janeiro de 1990.
Art. 3? A autorização concedida por esta resolução deverá
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de
sua publicação.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil; Braaília. 187(1):399-410, jan. 1995.

404
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48_ item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 3, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFTP), cujos recursos serão
destinados ao giro de sua dívida mobiliária,
vencivel no primeiro semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos
da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro de 100% (cem
por cento) de sua dívida mobiliária. vencível no primeiro semestre de 1995.
Art. 2? A emissão referida no art. 1 ~ deverá ser realizada
nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulos
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n? 03;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d) prazo: de um a cento e vinte meses;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
1) características dos títulos a serem substituídos:
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Título

Vencimento

Quantidade

521825

15.01.95

4.364,220.565

521825

15.03.95

5.969.379.402

521825

15.06.95

12.710.646.733

Total

23.044.246.700

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

16.01.95

15.01.2000

521825

16.01.95

15.03.95

15.03.2000

521827

15.03.95

16.06.95

15.06.2000

521826

16.06.95

h) forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

11 autorização legislativa: Lei n? 5.684, de 28 de maio de
1987; e Decretos n?s 29.526, de 18 de janeiro de 1989, 30.261, de
16 de agosto de 1989, e Resolução n? 61, de 30 de dezembro de
1991, do Senado Federal.
Art. 3? A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a
partir de sua publicação.
Art. 4?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 13 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N? 4, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de Mi·
nas Gerais a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais (LFTMG), cujos
recursos serão destinados ao giro de 94,86%
(noventa e quatro inteiros e oitenta e seis
centésimos por cento) de sua divida mobiliária, vencivel no primeiro semestre de
1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É O Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), cujos recursos serão destinaàos ao giro de
94,86% (noventa e quatro inteiros e oitenta e seis centésimos
por cento) de sua divida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.
Art. 2? A emissão referida no art. I? deverá ser realizada
nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definída na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6?, do art. 15,
da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, deduzída a parcela de 5,14 (cinco inteiros e quatorze centésimos por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
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Título

Vencimento

511826

1~ .01.95

404.385.190

511826

1 ~ .02.95

679.214.761

511826

I? .03.95

1.228.194.489

511826

I? .04.95

1.658.688.224

511826

I? .05.95

2.067.198.652

511826

I? .06.95

1.663.999.022

Quantidade

7.701.680.338

Total

gl previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emítídos:
Colocação
02.01.95

Vencimento
1?O1.2000

I? .02.95
I? .03.95

03.04,95
02.05.95

1?O2.2000
1?O3.2000
1?O4.2000
1?OS.2000

1?O6.95

1?OG.2000

Título

Data-Base

511825
511826
511827
511825
511826
511827

02.01.95

P.02.95
I? .03.95
03.04.95
02.05.95
1? .06.95

hl forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
il autorização legislativa: Decreto n? 29.200, de 19 de janeiro de 1989; Resolução n? 1.837, de 23 de janeiro de 1989; Lei n?
9.589, de 9 de junho de 1988.
Art. 3? A autorização concedida por esta resolução deverá
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. contados a
partir de sua publicação.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 13 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N~ 6, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contreeer operação de crédito
externo junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BirdJ, no
valor de US$ 150,000,000.00, equivalentes 8
R' 150.000.000,00, em I? de julho de 1994.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1 ~ É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução n~ 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd), no valor de
US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), equivalentes a R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta
milhões de reais), em 1~ de julho de 1994.
§ 1~ É a União autorizada, nos termos da Resolução n? 96,
de 1989, do Senado Federal, a conceder garantia à operação autorizada neste artigo.
§ 2~ A operação de crédito externo autorizada neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Programa de Racionalização do Sistema de Educação, a cargo da Secretaria de Estado
da Educação de Minas Gerais, nos termos estabelecidos no inciso UI do art. 1~ da Lei Estadual n~ 10.890, de 22 de outubro de
1992.
Art. 2~ A operação de crédito autorizada se realizará sob
as seguintes condições:
a) valor pretendido: R$ 150.000.000,00 equivalente a US$
150,000,000.00, em 1~ de julho de 1994;
b) contragarantia: as definidas no parágrafo único, do art.
8~, da Lei Estadual n~ 10.890, de 22 de outubro de 1992, que autorizou a operação;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) destinação dos recursos: Programa de Racionalização do
Sístemads Educação no Estado de Minas Gerais;
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e) juros: 0,5% a.a. acima do custo dos qualífied borrowings
contados do semestre' precedente;
t) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante
não desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato:
gl condições de págamento:
-do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e
consecutivas, no valor de US$ 7,500,000.00 (sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a
primeira em 15 de outubro de 1999 e a última em 15 de abril de
2009;
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15
de outubro de cada ano;
-da comissão de compromisso: semestralmente vencida,
em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano.
Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução deverá
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados a
partir de sua publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 7, DE 1995
Suspende a execução do § 3.° do art. 55
da Lei n.a 7.501, de 27 de junho de 1986, com
a redação dada pela Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990.

O SENADO FEDERAL resolve:
n~

Art. 1 ~ Fica suspensa a execução do § 3? do art. 55 da Lei
7.501, de 27 de junho de 1986, com a redação dada pela Lei n?
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8.028, de 12 de abril de 1990, em vista de ter sido declarada inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n? 21.710-3 Distrito Federal,
conforme comunicação feita pela Corte, nos termos do Ofício n?
125-P/MC-STF, de 4 de outubro de 1993.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1995.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
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DECRETOS

DECRETO N? 1.361, DE 1? DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a vinculação das entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta aos órgãos da Presidência
da República e aos Ministérios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 39 da Medida Provisória n? 813,
de 1? de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1? Vinculam-se aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, na forma do anexo a este decreto, as entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. A vinculação das Superintendências do
Desenvolvimento do Nordeste, do Desenvolvimento da Amazônia e da Zona Franca de Manaus, ao Ministério do Planejamento e Orçamento dar-se-á por intermédio da Secretaria Especial
de Politicas Regionais.
Art. 2? As entidades incluidas no Programa Nacional de
Desestatização serão vinculadas do correspondente órgão da
Presidência da República ou Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade, até que se ultimem os processos decorrentes da execução do referido programa.
Parágrafo único. A supervisão. decorrente da vinculação
prevista neste artigo será exercida sem prejuízo das cornpetênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):411-450, jan. 1995.
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cias especificamente estabelecidas para a condução do Programa Nacional de Desestatização.
Art. 3? Durante o processo de extinção, a Fundação Legião Brasileira de Assistência será vinculada ao Ministério da
Previdência e Assistência Social, e a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, ao Ministério da Justiça.
Art. 4? A vinculação de que trata este decreto dar-se-á na
forma dos arts. 20 e 21 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revoga-se o Decreto n? 801, de 20 de abril de 1993.
Brasilia, I? de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho

ANEXO
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
V inculação direta;
a) Autarquia:
I - Agência Especial Brasileira;
II - Secretaria de Comunicação Social da Presidêncía da
República:
a) Fundação Pública;
I - Fundação Roquete Pinto;
b) Empresa Pública:
I - Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S .A.
III - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República:
a) Autarquia;
I - Comissão Nacional de Energia Nuclear;

I
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MINISTÉRIOS
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) Fundação Pública:
I - Fundação Escola Nacional de Administração Pública;
11 - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
a) Autarquia:
I - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
b) Empresas Públicas:
1 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária;
2 - Companhia Nacional de Abastecimento;
c) Sociedade de Economia Mista:
1 - Companhia de Colonização do Nordeste;
2 - Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A.
111 - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) Fundações Públicas:
1 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico;
2 - Fundação Centro Tecnológico para Informática;
b) Empresa Pública:
1 - Financiadora de Estudos e Projetos.
IV - Ministério das Comunicações:
a) Empresa Pública:
1 -

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

b) Sociedade de Economia Mista:

1 - Telecomunicações Brasileiras S.A.
V - Ministério da Cultura:
a) Autarquia:
1 - Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional;
b) Fundações Públicas;
1 - Fundação Casa de Rui Barbosa;
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2
3
4
VI -

Fundação Cultural Palmares;
Fundação N acionai de Artes;
Biblioteca Nacional.
Ministério da Educação e do Desporto:

a) Autarquias:

1
Colégio Pedro II;
2
Fundo N acionai de Desenvolvimento da Educação;
3
Universidade Federal de Alagoas;
4
Universidade Federal da Bahia;
5
Universidade Federal do Ceará;
6
Universidade Federal do Espírito Santo;
7
Universidade Federal Fluminense;
8
Universidade Federal de Goiás;
9
Universidade Federal de Juiz de Fora;
10
Universídade Federal de Lavras;
11
Universidade Federal de Minas Gerais;
12
Universidade Federal do Pará;
13
Uníversidade Federal do Paraíba;
14
Universidade Federal do Paraná;
15
Universidade Federal de Pernambuco;
16
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
17
18
Universidade Federal do Rio de Janeiro;
19
Universidade Federal Rural de Pernambuco;
20
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
21
Universidade Federal de Santa Catarina;
22
Universidade Federal de Santa Maria;
23
Universidade Federal de São Paulo;
24
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas;
25
Escola Federal de Engenharia de Itajubá;
26
Escola Superior de Agricultura de Mossoró;
27
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará;
28
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro;
29
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina;
30
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suekow da Fonseca;
31 - Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão;
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32 -

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas

Gerais;
33

34
35
36
37
38

39
40
41
42

43
44
45
46

47
48
49

Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná;
Centro de Educação Tecnológica da Bahia;
Escola Técnica Federal de Alagoas;
Escola Técnica Federal do Amazonas;
Escola Técnica Federal da Bahia;
Escola Técnica Federal de Campos;
Escola Técnica Federal do Ceará;
Escola Técnica Federal do Espirito Santo;
Escola Técnica Federal de Goiás;
Escola Técnica Federal do Mato Grosso;
Escola Técnica Federal de Ouro Preto;
Escola Técnica Federal do Pará;
Escola Técnica Federal da Paraíba;
Escola Técnica Federal de Pelotas;
Escola Técnica Federal de Pernambuco;
E scola Técnica Federal do Piauí;
Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janei-

ro;

50
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte;
51
Escola Técnica Federal de Santa Catarína;
52
Escola Técnica Federal de São Paulo;
53
Escola Técnica Federal de Sergipe;
b) Fundações Públicas:
1
Fundação de Assístência ao Estudante;
2 - Fundação Joaquim Nabuco;
3 - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;
4
Fundação Universidade do Amazonas;
5
Fundação Universidade Federal do Amapá;
6
Fundação Universidade Federal do Acre;
7
Fundação Universidade de Brasília;
8
Fundação Universidade do Maranhão;
9
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso;
10
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul;
11
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto;
Fundação Universidade Federal de Pelotas;
12
13
Fundação Universidade Federal do Piauí;
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):411·450, jan. 1995.

416
Fundação
15
Fundação
16
Fundação
17
Fundação
18
Fundação
19
Fundação
20
Fundação
21
Fundação
22
Fundação
23
Fundação
Porto Alegre,
14

Universidade Federal do Rio 'Grande;
Universidade do Rio de Janeiro;
Universidade Federal de Rondônia;
Universidade Federal de Roraima;
Universidade Federal de São Carlos;
Universidade Federal de Sergipe;
Universidade Federal de Ubertândia,
Universidade Federal de Viçosa;
de Ensino Superior de São João Del Rei;
Faculdade Federal de Ciências Médicas de

c) Empresa Pública:
1 - Hospital de Clinicas de Porto Alegre.
VII - Ministério da Fazenda:
a) Autarquias:
1
Banco Central do Brasil;
2
Comissão de Valores Mobiliários;
3
Superintendência de Seguros Privados;
4
Superintendência Nacional do Abastecimento.
b) Empresas Públicas:
1
Casa da Moeda do Brasil;
2 - Serviço Federal de Processamento de Dados;
3 - Caixa Econômica Federal.
c) Sociedades de Economia Mista:
1
Banco do Brasil S.A.;
2
Instituto de Resseguros do Brasil;
3
Banco da Amazônia S.A.;
4
Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
5
Banco Meridional do Brasil S.A.
VIII -

Ministério da Indústria, do Comércio e do 'I'urís-

mo:

Autarquias:
1 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
2
Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
3 - Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo;
a)
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IX - Ministério da Justiça:
a) Autarquia:
1 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
b) Fundação Pública:
1 - Fundação Nacional do Índio.
X - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal:
a) Autarquias:
1 - Instituto Brasileíro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis;
2 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

bl Empresas Públicas:
1 cisco.
2 -

XI

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São FranCompanhia de Desenvolvimento de Barcarena:
~

Ministério de Minas e Energia:

a) Autarquia:

1 -

Departamento Nacional de Produção Mineral;

b) Sociedades de Economia Mista:

1

2
3
4

5

Companhia Vale do Rio Doce;
Companhia Siderúrgica da Amazônia;
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais;
Petróleo Brasileiro S.A.;
Centrais Elétricas Brasileiras S .A.

XII -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) Autarquias:

1
2
3
4

Fundo Nacional de Desenvolvimento;
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste;
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia;
Superintendência da Zona Franca de Manaus;

b) Fundações Públicas:

1
2 -

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca.
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cl Empresa Pública:
1 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
XIII - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) Autarquia:
1 - Instituto Nacional do Seguro Social;
b) Empresa Pública:
1 - Empresa de Processamento de Dados da Previdência
Social.
XIV - Ministério das Relações Exteriores:
a) Fundação Pública:
1 - Fundação Alexandre de Gusmão.
XV - Ministério da Saúde:
a) Autarquias:
1 - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição;
b) Fundaçôes Públicas:
1 - Fundação Oswaldo Cruz;
2 - Fundação Nacional de Saúde.
c) Sociedades de Economia Mista:
1
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.;
2 - Hospital Fêmina S.A.;
3 - Hospital Cristo Redentor S.A.
XVI - Ministério do Trabalho:
a) Fundação Pública:
1 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e
Medicina do Trabalho.
XVII - Ministério dos Transportes:
a) Autarquia:
1 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
b) Empresa Pública:
1 - Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes;
c) Sociedades de Economia Mista:
1
Companhia Docas do Ceará;
2 - Companhia das Docas do Estado da Bahia;
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3
4
5
6
7
8

Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia

Docas
Docas
Docas
Docas
Docas
Docas

do
do
do
do
do
do

Espirito Santo;
Estado de São Paulo;
Maranhão;
Pará;
Rio Grande do Norte;
Rio de Janeiro.

DECRETO N? 1.362, DE I? DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre delegação de competência
para a prática de atos de provimento no âmbito da Administração Pública Federal e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e V da Constituição e tendo
em vista o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? É delegada competência aos Ministros de E stado e
aos titulares dos órgãos de que trata o art. I? da Medida Provisória n? 813, de I? de janeiro de 1995, para, observados as disposições legais e regulamentares, praticar os atos de provimento:
I - de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, códigos DAS 101, níveis 1 e 2, e DAS 102,
níveis 1, 2, 3 e 4.
H - ouvida previamente a Casa Civil da Presidência da
República, de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 101, níveis 3 e 4;
III - das Funções Gratificadas (FG) de que trata o art. 26
da Lei n? 8.216, de 13 de agosto de 1991;
IV - das Gratificações de Representação de que trata o
art. 20 da Lei n? 8.216, de 1991;
V - de cargos efetivos dos respectivos Quad.ros Permanentes, em decorrência de habilitação em concurso público, salvo os casos previstos em lei.
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§ 1~ A delegação prevista no inciso II não se aplica aos
cargos de Chefe de Assessoria Parlamentar, código DAS 101.4.
§ 2~ A indicação para provimento dos cargos de que trata
o parágrafo anterior será encaminhada ao Presidente da República por intermédio do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
Art. 2? Fica transferido para a Secretaria de Politica Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento o Programa
de Difusão de Tecnologia para a Construção de Habilitações de
Baixo Custo (Protech), criado pelo Decreto de 28 de julho de
1993.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Fica revogado o art. 255 do Decreto n? 99.244, de
10 de maio de 1990.
Brasilia, 1~ de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho

DECRETO N? 1.363, DE 4 DE JANEIRO DE 1995
Fixa, no Ministério da Marinha, os
mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano-base de 1994, nos diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 61, § 1?, da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1? Para fim de aplicação da Quota Compulsória de
que trata o art. 100 da Lei n? 6.880/80, ficam fixadas, para o número de vagas referentes à promoção obrigatória nos diversos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):411-450, jan . 1995.

421
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, as seguintes proporções sobre os efeitos dos postos:
I - Corpo da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 115
Capitães-de-Fragata
. 116
Capitães-de-Corveta
. 1/20
II - Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 1/8
Capitães-de-Fragata
. 1/15
Capitães-de-Corveta
. 1120
III - Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 1/8
Capitães-de-Fragata
. 1/15
Capitães-de-Corveta
. 1120
IV - Corpo de Intendentes da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 118
Capitães-de-Fragata
. 1/15
Capitães-de-Corveta
. 1120
V - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 118
Capitães-de-Fragata
. 1115
Capitães-de-Corveta
. 1120
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 114
Capitães-de-Fragata
. 114
Capitães-de-Corveta
. 115
c) Quadro de Farmacéuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 114
Capitães-de-Fragata
. 1110
Capitães-de-Corveta
. 1115
VI - Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 114
Capitães-de-Fragata
. 1110
Capitães-de-Corveta
. 1/3
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b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de

Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

VII -

1/4
1/10
1/15

Quadros Complementares de Oficiais da Marinha
a) Quadro Complementar do Corpo da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/4
Capitães-de-Fragata
11/20
Capitães-de-Corveta
2/9
b) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros
Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 1/4
Capitães-de-Fragata
. 1/9
Capitães-de-Corveta
. 1/10
c) Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros
e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/4
Capitães-de-Fragata
1/4
Capitães-de-Corveta
1/5
d) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes
da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
. 1/4
Capitães-de-Fragata
. 1/4
Capitães-de-Corveta
. 3/13

Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data ds sua publi-

Brasilia, 4 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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DECRETO N? 1.364, DE 10 DE JANEIRO DE 1995
Fixa as proporções, referentes ao anobase de 1994, a serem observadas para promoçào obrigatória de Oficiais das Armas.
Quadros e Serviços do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 61, § 1?, da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares,
DECRETA:
Art. 1? São fixados, para o ano-base de 1994, as seguintes
proporções a serem observadas no cálculo do número de vagas
para promoção obrigatória no Exército:
Postos
Ce!.

Ten.-Cel.

Maj.

1/8
1/8
1/8
1/8
114
114
1/4
1/8

1/15
1/15
1/15
1/15
1110
1110
1110
1/15

1/20
1/20
1/20
1/20

Capo

I? Ten.

1/10

1/20

Armas,

Quadros e Serviços
Armas e QMB
Intendentes
QEM
Médicos
Dentista
Farmacêuticos
Veterinários

SAREX
QAO

1115
1115
1/20

Art. 2? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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DECRETO N? 1.365. DE 11 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre -etribuiçõee de inventariantes, procedimentos de inventários e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84. incisos IV e VI. da Constituição. e tendo em vista o disposto no art. 19 da Medida Provisória n? 813.
de 1? de janeiro de 1995.
DECRETA:
Art. 1? São atribuições do inventariante:
I - identificar. localizar. relacionar e dar destinação
aos bens móveis e imóveis dos órgãos e das entidades extintas,
ouvido previamente o Ministro supervisor;
II - levantar e relacionar direitos e obrigações, documentos, livros, contratos e convênios dos órgãos e entidades extintas, submetendo ao Ministro supervisor as providências julgadas necessárias;
III - proceder, mediante termo próprio, à transferência
dos acervos técnicos, logísticos. bibliográficos e documentais
aos órgãos que tiverem absorvido as correspondentes atribuições dos órgãos e entidades extintas;
IV - apresentar, ao Ministro supervisor, relatórios periódicos e final dos atos e fatos do processo de inventário, inclusive as tomadas e prestações de contas relativas ao exercício
de 1994, dos órgãos e das entidades extintos conforme o art. 6?
deste decreto;
V - proceder à regularização contábil dos atos administrativos pendentes e remanescentes, inclusive à análise das
prestações de contas dos convênios e instrumentos similares,
dos órgãos e das entidades extintos, podendo, para tanto, designar comissões de quaisquer natureza;
VI - representar, ativa e passivamente, os respectivos
órgãos e entidades nos atos administrativos durante o processo
de inventário, podendo também rescindir contratos, convênios e
outros instrumentos, quando o interesse da administração assim indicar;
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VII - praticar os atos de gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e administrativa, inclusive de pessoal, dos
órgãos e entidades extintos, os Quais conservarão a sua denominação, acrescida da expressão «em extinção».
VIII - exonerar os ocupantes de cargos em comissão e
funções gratificadas das áreas cujas competências não tenham
sido transferidas a outro órgão;
IX - propor ao Ministro superior a nomeação para os
cargos em comissão e funções gratificadas, necessários aos trabalhos do inventário;
X - transferir dos órgãos e das entidades extintas para
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado os
cargos em comissão e funções gratificadas desnecessários ao
processo de inventário, após atendidas as necessidades do Ministério supervisor de que trata o art. 6? deste decreto;
XI - remanejar os cargos efetivos, em comissão e funções gratificadas com os respectivos ocupantes aos órgãos que
absorveram as correspondentes competências, mediante ato próprio publicado no Diário Oficial da União;
XII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado supervisor para ultimar O processo de
inventário.
Art. 2? O prazo para encerramento do processo de inventário será de até 180 dias, a contar da publicação deste decreto,
podendo ser prorrogado a critério do Ministro supervisor, mediante proposta do inventariante.
Art. 3? O inventariante poderá delegar a servidor ocupante de cargo efetivo as atribuições contidas no art. I? deste decreto.
Art. 4? Os servidores ocupantes de cargos efetivos considerados desnecessários ao processo de inventário serão apresentados ao Ministério da Administração Federal e da Reforma do
Estado para redistribuição, observados os incisos X e XI do art.
I? deste decreto.
Parágrafo único. A administração do pessoal a que se refere este artigo ficará sob a responsabilidade do inventariante
até o prazo de trinta dias da data de sua apresentação, a partir
da qnal ficará sob a responsabilidade do mencionado Ministério.
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Art. 5? Ficarão sob a responsabilidade da Procuradoria
da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
do extinto Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(CBIA) os processos existentes e aqueles instaurados durante o
curso do inventário.
Parágrafo único. Encerrado o inventário, serão transferidos para a União, na condição de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União (AGU), os processos em que é parte
ou interessada a extinta LBA e CBIA.
Art. 6? Para os fins do disposto neste decreto, a supervisão ministerial será exercida:
I - pelo Ministro do Planejamento e Orçamento, no caso
dos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional;
U - pelo Ministro da Justiça, no caso da CBIA;
lU - pelo Ministro da Previdência e Assistência Social,
no caso da LBA.
Art. 7? Ficam sobrestados todos os convênios celebrados
ou em fase de celebração dos extintos Ministérios do Bem-Estar
Social e da Integração Regional, que apresentem cumulativamente as seguintes condições:
tratem de transferência de recursos;
I
U - sejam relativos a projetos orçamentários;
UI - para os quais não tenha havido liberação de recurso
financeiro até 30 de dezembro de 1994; e
IV - não tenham como fonte de recursos operações de crédito externo.

Parágrafo único. - Não se aplica o disposto neste artigo aos
convênios destinados à manutenção de ações continuadas de assistência social.
Art. 8? Visando assegurar a análise, o controle e a auditoria das tomadas e prestações de contas dos atos e fatos relativos aos órgãos extintos, ficam as Secretarias de Controle Interno dos extintos Ministérios sob a orientação e supervisão do
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento. até que se
concluam os procedimentos relativos à fiscalização das mencionadas contas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):411-450, jan. 1995.

427
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho

DECRETO N? 1.366, DE 12 DE JANEIRO DE 1995 (*J
Dispõe sobre o Programa Comunidade
Solidária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e o
disposto no art. 2?, inciso I, da Medida Provisória n? 813, de I?
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? O Programa Comunidade Solidária, vinculado à
Presidência da República, tem por objeto coordenar as ações governamentais voltadas para o atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades
básicas e, em especial, o combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. Receberão atenção preferencial na implementação do Programa as ações governamentais nas áreas· de
alimentação e nutrição, serviços urbanos, desenvolvimento rural, geração de emprego e renda, defesa de direitos e promoção
social.
Art. 2? O Programa terá um conselho, com finalidade consultiva, integrado:
I - pelos Ministros de Estado;
a) Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
b) da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
c) da Educação e do Desporto;
(*) Retificado no DO de 18.1.1995 (v. pág. 506 deste volume).
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d) Extraordinário dos Esportes;
e) da Fazenda;
f) da Justiça;
g) do Planejamento;
h) da Previdência e Assistência Social;
i) da Saúde;
j) do Trabalho.
U - pelo Secretário Executivo do Programa Comunidade
e Orçamento Solidária:
lU - por 21 membros da sociedade, vinculados ou não a
entidades representativas da sociedade civil, designados pelo
Presidente da República.
§ 1? Os Conselheiros a que se refere o inciso UI terão
mandatos coincidentes de dois anos, admitida uma recondução.
No caso de vacância, o substituto completará o mandato do
substituido.
§ 2? N a hipótese da impossibilidade de comparecimento à
reunião do Conselho, o Ministro de Estado designará um servidor para representá-lo,
§ 3? Os trabalhos do Conselho serão considerados relevantes e o exercício da função de Conselheiro não será remunerado, observando-se o disposto no art. 11 do Decreto n? 843, de
11 de novembro de 1991.
§ 4? Ficam absorvidas pelo Conselho as atribuições do
Conselho criado pelo Decreto n? 807, de 29 de abril de 1993.

Art. 3? Compete ao Conselho do Programa Comunidade
Solidária;
I
propor e opinar sobre ações prioritárias na área social;
U
incentivar na sociedade o desenvolvimento de organizações que realizem, em parceria com o governo, o combate à
pobreza e à fome;
III - incentivar a parceria e a integração entre os órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, visando à complementariedade das ações desenvolvidas:
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IV - promover campanhas de conscientização da opinião
pública para o conbate á pobreza e á fome, visando á integração
de esforços do governo e da sociedade;
V - estimular e apoiar a criação de conselhos estaduais e
municipais de combate à fome e à probrez a:
VI - elaborar seu regimento interno,
Art. 4? O Presidente da República designará, entre os
membros representantes da sociedade, o Presidente do Conselho, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
Art. 5? O Secretário-Executivo do Programa Comunidade
Solidária será de livre nomeação do Presidente da República.
Art. 6? O Programa terá uma Secretaria-Executiva. vinculada á Casa Civil da Presidência da República, que será responsável pela sua coordenação no âmbito da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. Compete ao Secretário-Executivo do Programa:
a) participar das audiências concedidas pelo Presidente da
República ao Presidente do Conselho;
b) encaminhar as recomendações do Conselho aos Ministros de Estado;
c) articular com os Ministérios responsáveis pela execução
das ações, as estratégias para a implementação das recomendações do Conselho;
d) articular a ação dos Ministérios responsáveis pela gestão
dos programas setoriais de combate à fome e à pobreza;
e) coordenar as ações de governo da alçada do Programa
Comunidade Solidária;
fi secretariar o Conselho do Programa.
Art. 7? Em cada um dos Ministérios representados no
Conselho será criado, por portaria ministerial, Grupo-Executivo
Setorial, sob supervisão direta do respectivo Ministros de Estado.
Parágrafo único. São atribuições dos Grupos-Executivos
Setoriais:
a) supervisionar as atividades do Programa Comunidade
Solidária em sua área de atuação;
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b) propor a assinatura de convênios para a execução descentralizada destas atividades;
c) manifestar-se sobre o repasse de recursos públicos para
a execução das atividades do Programa no âmbito do Ministério;
d) atuar em estreito relacionamento e articulação com a
Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidâria.
Art. 8? A Secretaria-Executiva do Programa poderá credenciar órgão da Administração Pública Federal e Estadual para análise e avaliação das solicitações de recursos apresentados
ao Programa Comunidade Solidária.
Art. 9? A Secretaria-Executiva do Programa terá o apoio
técnico do Ministério do Planejamento e Orçamento, podendo,
quando necessário, requisitá-lo dos demais Ministérios.
Art. 10. Ficam revogados os Decretos n?s 807, de 29 de
abril de 1993, 859, de 6 de junho, e 1.098, de 25 de março de 1994.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independéncia e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
DECRETO N? 1.367, DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Altera dispositivo do Reguísmento para o Quadro de Oficiais Temportuíoe do Ministério da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n.o 85.866, de 1.0 de abril de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA
Art. 1? O caput do art. 8? do Regulamento para o Quadro
de Oficiais Temporários do Ministério da Aeronáutica, aprovaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, 187(1):411-450, jan . 1995.
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do pelo Decreto n? 85.866, de 1? de abril de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8? Os Segundos-Tenentes, convocados na forma
do artigo anterior, que demonstrarem interesse em perrnanecer na ativa, após a conclusão do período inicial de dois
anos, poderão ter o tempo de sua convocação prorrogado, a
critério do Ministério da Aeronáutica, até completarem nove anos de serviço..
Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasilia, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra

DECRETO N? 1.368, DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Suspende a realização de novos concursos públicos e as nomeações para cargos de
provimento efetivo, no âmbito da Administração Federal direta, das autarquias e das
fundações públicas tedersis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Ficam suspensos, pelo prazo de noventa dias, contados da publicação deste decreto, a ralização de novos concursos públicos e as nomeações para cargos de provimento efetivo,
no âmbito da Administração Federal direta, das autarquias e
das fundações públicas federais, salvo prévia e expressa autorização do Presidente da República.
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Art. 2?

E ste decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasflia, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N? 1.369, DE 16 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n~ 25, entre Brasil e
Peru, de 26 de outubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso N acionaI, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Peru,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 26
de outubro de 1994, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adícional ao Acordo de Complementação Econômica n? 25, entre
Brasil e Peru,
DECRETA:
Art. I? O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n? 25, entre Brasil e Pern, apenso
p ar cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no

DO de 17.1.1995, págs, 785/786.

DECRETO N? 1.370, DE 16 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução de Ata de Retificação do Vigésimo Segundo Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica D.o 14, entre Brasil e Argentina,
de 12 de setembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 12 de setembro de 1994, a
pedido da Representação da Argentina, a Ata de Retificação do
Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre Brasil e Argentina,

DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 14,
entre Brasil e Argentina, apensa por cópia ao presente decreto,
será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de

17.1.1995, pégs , 7861787.

DECRETO N? 1.371, DE 16 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Econômica n? 14, entre Brasil e Argentina,
de 17 de outubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo Basil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 17 de outubro de 1994, a
Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n?
14, entre Brasil e Argentina,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre Brasil e Argentina. apensa por CÓ~
pia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

E ste decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no

DO de 17.1.1995, págs. 787/788.

DECRETO N? 1.372, DE 17 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre transferência e a criação,
por transformação, de cargos em comissão
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 35 da Medida Provisória n? 813, de I?
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para a Casa Civil da Presidência da República dois cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS 101.2 e seis Funções Gratificadas FG-1, a serem alocados na Secretaria-Executiva do
Programa Comunidade Solidária.
Parágrafo único. Os cargos em comissão e as funções de
confiança de que trata o ceput deste artigo ficam transformados
na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
lO7? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
a) Quadro de alteração de denominação e especificação de
cargos em comissão e funções de confiança da Casa Civil/PR
Situação atual

Situação nova

DAS/FG

Quant.

DAS/FG

DAS 101.2

2

DAS 101.6

Subtotal

2

Subtotal

FG·'

6

-x-

8

Total

Total

Quant.

-x-

b) Quadro de despesa
Situaçãoatual
Valor
Unitário

Código

Quant.

IRII
DAS 101.6
DAS 101.2

1.615.11

Subtotal

Valor total

IRII

Situaçãonova

Quant.

0,00

Valor total
IRII

2

1.261,86

1.616.11
0,00

-x-

2

1.261,86

1.616,11

FG·l

65,17

6

391,02

0,00

Total

-x-

8

1.662,88

1.616,11

630,93

DECRETO N? 1.373, DE 17 DE JANEIRO DE 1995
Cria o Consulado-Geral do Brasil em
Tóquio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e de acordo
com o disposto no art. 32 do Anexo I ao Decreto n? 99.578, de :o
de outubro de 1990,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica criado o Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, Japão.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica
alterado o Anexo I ao Decreto n~ 1.018, de 23 de dezembro de
1993, com a inclusão do Consulado-Geral em Tóquio.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO N? 1.374, DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Inclui o produto Cevada Cervejeira na
Lista de Bxceçéo à Tarifa Externa Comum
do Mercosul e retifica o Decreto n.O 1.343, de
23 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, incisos 11 e IV, e 153, § 1?, da
Constituição e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n~ 350, de 21 de novembro de
1991, e os entendimentos havidos no âmbito do Conselho do
Mercado Comum em Ouro Preto, objeto da Decisão n? 22/94, de
17 de dezembro de 1994,
DECRETA:
Art. 1? Fica incluida na Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum (TEC) o produto classificado sob código tarifário,
1003.00.91 - Cevada Cervejeira, observada a seguinte estrutura
de convergência à TE C:
Data

1.1.95

1.1.96

1).97

1.1.98

1.1.99

1.1.00

1.1.01

%

6

6

7

8

9

9

10
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Parágrafo único. À fI. 9 do Suplemento ao Diário Oficial
da União n? 224, de 26 de dezembro de 1994, onde se lê:
Cervejeira
10
1003.00.91
Leia-se:
1003.00.91
Cervejeira
lO'
Art. 2? Este decreto entra em vigor sessenta dias após a
data de sua publicação.
Brasília, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N? 1.375, DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Altera

dispositivos

do

Decreto n?

99.188, de 17 de março de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere O art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 2? e 4? do Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.2?
.
IV - pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República.
Art. 4?
.
III - os destinados ao transporte pessoal, quando em
serviço, dos titulares dos seguintes cargos:
a) de Natureza Especial;
b) de Direção e Assessoramento Superiores, Nivel-B;
c) de Chefe de Gabinete de Ministro de Estado e dos
titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República..
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N? 1.376, DE 19 DE JANEIRO DE 1995
Extingue a Comissão Especial criada
pelo Decreto n? 1.001, de 6 de dezembro de
1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica extinta a Comissão Especial, criada pelo Decreto n? 1.001, de 6 de dezembro de 1993.
Art. 2? O acervo documental proveniente de diligências e
investigações realizadas pela Comissão fica sob a guarda do Ministério da Justiça.
Art. 3? Os procedimentos sobre diligências e investigações, a propósito de fatos, atos e contratos, relativos a órgãos
ou entidades da Administração Pública Federal direta e indireta
integram as competências da Secretaria Federal de Controle do
Ministério da Fazenda.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):411-450, jan. 1995.

440
DECRETO N? 1.377, de 22 DE JANEIRO DE 1995 (')
Dispõe sobre a hospedagem, no Dietríto Federal, dos titulares dos cargos que
menciona. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os Ministros de Estado, os titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e de cargos de Natureza
Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
niveis DAS 4, 5 e 6, poderão hospedar-se em hotel às expensas
do seu órgão, pelo prazo de até trinta dias, contado a partir da
posse, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, caso o Ministério da Administração Federal e' Reforma do E stado
ainda não tenha, comprovadamente, disponível moradia funcional.
§ 1~ O disposto no caput deste artigo só se aplica aos titulares dos cargos nele nominados quando oriundos de outra Unidade da Federação para o Distrito Federal.
§ 2~ O servidor que fizer jus à hospedagem a que se refere
este artigo poderá optar por receber diárias de valor correspondente ao atribuido ao seu cargo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1~ de janeiro de 1995.
Art. 3~ Revoga-se a alínea b do art. 2? do Decreto n~
93.902, de 9 de janeiro de 1987.
Brasília, 23 de dezembro de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(*) Retificado no DO de 25.1.1995 (v. pág. 502 deste volume).
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DECRETO N? 1.378, DE 26 DE JANEIRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 13 do Decreto
n? 193, de 21 de agosto de 1991.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n? 2.288, de 23 de julho de 1986,
DECRETA:
Art. I? O art. 13 do Decreto n? 193, de 21 de agosto de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13. O FND emitirá quotas, na forma escriturai
ou nominativa endossável, correspondentes à fração ideal
do patrimônio do fundo, que poderão ser resgatadas a pedido dos quotistas, respeitadas as disponibilidades do fundo, e observada a participação percentual dos mesmos no
total das quotas emítídas.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

DECRETO N? 1.379, DE 30 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a transferência de cargos
em comissão e Funções Gratificadas que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994, e o
disposto no art. 35 da Medida Provisória n? 813, de I? de janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos do Ministério da Previdéncia e
Assistência Social para o Instituto Nacional do Seguro Social,
Autarquia vinculada àquela Pasta, 24 Cargos em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS 101.1 e 92
Funções Gratificadas (FG), sendo doze FG-1, quarenta FG-2 e
quarenta FG-3.
Art. 2? Os Anexos XXXI e LXXV ao Decreto n? 1.351, de
28 de dezembro de 1994, passam a vigorar na forma do anexo a
este decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasflia, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Anexo ao Decreto n? 1.379, de 30 de janeiro de 1995)
ANEXO XXXI
(Anexo XXXI ao Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994),
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos
em Comissão e Funções de Confiança
Ministério da Previdência Social
Valor

Código

Unitário

Quant.

IRSI
DAS 101.6

DAS 101.5

1.971,55
1.791,17

101.4
101.3
101.2
101.1

1.526,06

DAS 102.5

1.791,17

DAS
DAS
DAS
DAS

856,88
770,17
705,68

Valor Total

RS

2

3.943,10

7

12.538,19

24
58
48
55

36.625,44
49.699,04
36.968,16
38.812,40
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Código

Valor
Unitário
IRS)

Quant.

Valor Total

RS

8
16
14

0,00
6.855,04
12.322,72
9.879,52

232

207.643,61

66
7.
100

5.249,64
4.593,00
4.711,00

Subtotal2

241

14.553,64

Total (1 +2)

473

222.197,25

DAS
DAS
DAS
DAS

102.4
102.3
102.2
102.1

1.526,06
856,88
770,17
705,68

Subtotall
FG-l
FG-2
FG-3

79,54
61,24
47,11

ANEXO
(Anexo ao Decreto n? 1.379, de 30 de janeiro de 1995)
ANEXO LXXV
(Anexo LXXV ao Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos
em Comissão e Funções de Confiança
Instituto N aciona! do Seguro Social

Código

Valor
Unitário
IRS)

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

1.971,55

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

1.791,17

Subtotall

1.791,17
1.526,06

856,88
770,17

705,68

Quant.

RS

1
6
16
44
443
491

10.747,02
24.416,96
37.702,72
341.185,31
346.488.88

31
17

0,00
0,00
0,00
23.875,27
11.996,56

1.049

798.384.27

1.526,06
856,88
770,17
705,68

Valor Total

1.971,55
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Código

Valor
Unitário

Quant.

IROI

Valor Total

RI
1.125
2.791
4.858

170.920,84
228.860,38

Subtotal2

8.774

489.263,72

Total (1+2)

9.823

1.287.647,09

FG-l
FG-2
FG·3

79,54

61,24
47,11

89.482,50

DECRETO N? 1.380, DE 30 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a transferência de cargos
em comisslIo que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista a Medida Provisória n? 813, de I? de janeiro de
1995, e o Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos para a Casa Civil da Presidência da República 28 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), a seguir especificados, a serem
alocados nas novas unidades criadas pela Medida Provisória n?
813, de I? de janeiro de 1995:
I - do extinto Ministério da Integração Regional: nove
DAS 101.2, quatro DAS 101.3, dois DAS 101.4 e três DAS 102.4;
II - da extinta Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA): três DAS 101.2;
III - do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado: três DAS 101.4 e quatro DAS 101.5.
Art. 2? Ficam igualmente transferidos para a Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República 28 cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), a seguir especificados:
I - do extinto Ministério da Integração Regional: um
DAS 101.3 e três DAS 102.3;
II - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado: doze DAS 101.2, oito DAS 101.4 e quatro DAS 101.5.
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Art. 3? Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Fazenda
a serem alocados na Secretaria de Acompanhamento Econômico, sete cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuidos: um DAS 101.5, dois
DAS 101.4, um DAS 101.3 e três DAS 101.2.
Art. 4? Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, a serem alocados na Secretaria
de Tecnologia Industrial sete cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuidos: um DAS 101.5, dois DAS 101.4, um DAS 101.3 e três
DAS 101.2.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N? 1.381, DE 30 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Complementação Econômica, entre Brasil e
Venezuela, de 15 de julho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Alad il, firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela' com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram
em 15 de julho de 1994, em Montevidéu, o Acordo de Complementação Econômica, entre Brasil e Venezuela,
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DECRETA:
Art. 1~ O Acordo de Complementação Econômica, entre
Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luis Felipe Lampreia

o anexo está publicado no
DECRETO

N~

DO de 31.1.1995, páge. 1310/1312.

1.382, DE 31 DE JANEIRO DE 1995
Altera e revoga dispositivos do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), aprovado pelo Decreto D.O 99.684, de 8 de novembro de
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. i? O caput do art. 9? do Regulamento Consolidado do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aprovado pelo
Decreto n? 99.684, de 8 de novembro de 1990, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 9? Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda
que indireta, com culpa recíproca. por força maior ou extinção normal do contrato a termo, inclusive a do trabalhador temporário, o empregador pagará diretamente ao trabalhador os valores relativos aos depósitos referentes ao mês
da rescisão e ao imediatamente anterior que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das comunicações legais.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3? Fica revogado o § 5? do art. 9? do Regulamento
Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto n? 99.684. de 8 de
novembro de 1990.
Brasília. 31 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
DECRETO N? 1.383. DE 31 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre ti transformação de cargos em comissão no âmbito da VicePresidência da República e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. incisos IV e VI. da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 28, inciso VIII; e 35 da Medida
Provisória n? 813. de 1? de janeiro de 1995.
DECRETA:
Art. 1? Ficam transformados na forma do Anexo I a este
decreto, os cargos em comissão no âmbito da Vice-Presidência
da República.
Art. 2? As denominações e especificações dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores da
Vice-Presidência da República são as constantes do Anexo II a
este decreto.
Art. 3? O Anexo I do Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro
de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo III a este decreto.
Art. 4? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revoga-se o Decreto n? 615. de 23 de julho de 1992.
Brasília, 31 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO I
Sttuecao Atual
Código

Valor
Unitário

Quant.

Valor Total

Situação Nova
Quant.

Valor Total

(ROI
1.971,55

1.971,55

DAS 101.6

1.971,55

DAS 101.5

1.791,17

7

12.538,19

7

12.538,19

DAS 101.4

1.526,06

12

18.312,72

0,00

DAS 101.3

856.88

3

2.570,64

0,00

DAS 101.2

170,17

3

2.310,51

0,00

DAS 101.1

705,68

2

1.411,36

0,00

DAS 102.5

1.791,17

0,00

0,00

DAS 102.4

1.526,06

2

3.052,12

14

21.364,84

DAS 102.3

856,88

5

4.284,40

8

6.855,04

DAS 102.2

170,17

0,00

3

2.310,51

DAS 102.1

705,68

3

2.117,04

Ó

3.528,40

38

48.568,53

38

48.568,53

Total
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ANEXO II
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
da Vice-Presidência da República
Unidade

Cargos

DAS

Chefe

101.6

Subchefe

101.5

4

Assessor

102.3

2

Assessor

102.2

6

Assessor-Chefe

101.5

14

Assessor

102.4

4

Assessor

102.3

Assessor

102.2

Oficiai·de-Gabinete

102.1

Gabinete

Assessorias

Denominação
Cargos

N,

6
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ANEXO III
Anexo I ao Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994

ANEXO I
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança da Vice-Presidência da República

Código

Valor
Unitário

Qt.

(RS)

Valor Total
RS

DAS 101.6

1.971,55

1.971,55

DAS 101.5

1.791,17

12.538,19

DAS 101.4

1.526,06

0,00

DAS 10l.3

856,88

0,00

DAS 101.2

770,17

0,00

DAS 101.1

706,68

0,00

DAS 102.5

1.791,17

0,00

DAS 102.4

1.526,06

14

21.364,84

DAS 102.3

856,88

8

6.855,04

DAS 102.2

770,17

3

2.310,51

DAS 102.1

705,68

5

3.528,40

Subtotall

7

38

FG-l

79,54

0,00

FG-2

61,24

0,00

FG-3

41,11

0,00

Subtotal2

o

Total (1+2)

38
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. parte do imóvel rural denominado Fazenda Rio das Rãs, situado no
Município de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da 'Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Rio das Rãs, com área de 23.070,9921ha (vinte e
três mil e setenta hectares, noventa e nove ares e vinte e um
centiares), situado no Município de Bom Jesus da Lapa, objeto
da Matrícula n? 8.152, fls. 92, do Livro 2-EE, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bahia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(2)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Matão, situado no Município de
Rancharia, Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Matão, com área de 444,9312ha (quatrocentos e quarenta e quatro
hectares, noventa e três ares e doze centiares), situado no Municipio de Rancharia, objeto do registro n? R-1-8.697, fls. 1/2, do
Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Rancharia, Estado de São Paulo.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(3) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São João da Mata, situado no Município de Rancharia, Estado de São Paulo,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
João da Mata, .com área de 1.145,9539ha (hum mil, cento e quarenta e cinco hectares, noventa e cinco ares e trinta e nove centiares), situado no Município de Rancharia, objeto do registro
n? R-1-8.699, fls. 112, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Rancharia, Estado de São Paulo.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rnral de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira'
(4) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Faxinal, situado no Município de
Martinópolis, Estado de São Paulo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA R]i;PÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos do art. 18, letras a, b, c e d, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Faxinal,
com área de 732,6429ha (setecentos e trinta e dois hectares, sessenta e quatro ares e vinte e nove centiares), situado no Municipio de Martinópolis, objeto do registro n? R-2-5.090, fls.
1/1v., do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Martinópolis, Estado de São Paulo.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(5) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Cabeceira dos Porcos, situado no Mu·
nicípio de Caseara, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Cabeceira dos Porcos, com área de 1.298,3725ha (hum mil, duzentos 'e noventa e oito hectares, trinta e sete ares e vinte e cinco centiaresl, situado no Município de Caseara, objeto do registro n? 142-R-04, fi. 193, Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(6)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Novo - Quinhão Q9-B, situado no
Município de São Miguel de Taipú, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Engenho Novo - Quinhão 09-B», com área de 523,4500ha (quinhentos e vinte e três hectares e quarenta e cinco ares), situado
no Município de São Miguel de 'I'aipú.objeto do registro n? R40-856, fls. 86, do Livro 2-E, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Pilar, Estado da Paraíba.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os Implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(7)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Aliança do Jamary, situado no
Município de Jamary, Estado de Rondônia,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Seringal Aliança do Jamary, com área de 6.784,OOOOha (seis mil,
setecentos e oitenta e quatro hectares), situado no Municípío de
Jamary, objeto do registro n? R·1·7046, do Livro 2, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho, Estado de
Rondônia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Bràsflia, 187(1):451-500, jan. 1995.
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Art. 3~ O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(8)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Sso Sebestíeo. situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~ da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~ da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos do arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~ da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda São Sebastião, com área de 4.290,OOOOha (quatro mil,
duzentos e noventa hectares), situado no Município de Conceição do Araguaia, objeto do registro n~ 1.087, fls. 118, Livro 3-B,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição
do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, ian. 1995.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel .rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(9) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Colônia, situado no Município de
Padre Bernardo, Estado do Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Colônia, com área de 598,4660ha (quinhentos e noventa
e oito hectares, quarenta e seis ares e sessenta centiares), situado no Município de Padre Bernardo, objeto da matrícula n?
5.872, fI. 181, do Livro 2v., do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Padre Bernardo, Estado de Goiás.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep . Ped. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan , 1995.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista .na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(10) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomituuio
Brejo de São José. situado no Município de
Riacho de Santana, Estado da Bahia. e dá
outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos do arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Brejo de São José, com área de 3.722,2500ha (três mil, setecentos e vinte e dois hectares e vinte e cinco ares), situado 1:.0 Município de Riacho de Santana, objeto do registro n? 177, fI. 162,
do Livro 3-B, Transcrição das Transmissões, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Macaúbas, Estado da Bahia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan . 1995.
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Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(11)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Surpresa, situado no Município de
Medina, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~ da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~ da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~ da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Surpresa, com área de 1.435,3000ha (hum mil, quatrocentos e trinta e cinco hectares e trinta aresl, situado no Município de Medina, objeto da Matrícula n~ 2.651, f!. 25, do Livro
2-J, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Medina,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451·500, jan . 1995.
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Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n:' 76. de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(12)

DECRETO DE 12 .DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Cachimbo ou Jardim, situado no Município
de Arnontada, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84. item IV, e 184 da Constituição. e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964. 2? da Lei n? 8.629. de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76. de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. i? Fica declarado de interesse social. para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18. letras a. b, c e d, e 20.
item V. da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964. e 2? da Lei
n? 8.629. de 25 de fevereiro de 1993. o imóvel rural denominado
Cachimbo ou Jardim. com área de L103.5895ha (um mil. cento e
três hectares, cinqüenta e oito ares e noventa e cinco centiares),
situado no Município de Amontada, objeto do registro n? 10.275.
fl. 23. do Livro 3-C das Transcrições das Transmissões. do Cartório do 2? Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n ? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(13)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Cavaco/Canta Galinho, situado no Município de Cantagalo, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4,504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de. 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos do art. 18, letras a, b, c e d, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cavaco/Canta Galinho, com área de 454,2375ha (quatrocentos e cinqüenta e quatro hectares, vinte e três ares e setenta e CiDCO centiares), situa-o
do no Municipio de Cantagalo, objeto das matrículas n?s 7.010,
f!. I, do Livro 2, R-2-9.25"7, fi. Lv., Livro 2;.e Transcrições 42.480,
fls. 131, Livro 3-AB, do Cartórío do Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes DO imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(14) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Recreio, situado no Município de Manoel
Emídio, Estado do Piauí, e dá, outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Const.ituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
'Recreio, com área de 24.293,0000ha (vinte e quatro mil, duzentos
e noventa e três, hectares), situado no Município de Manoel
Emidio, objeto da matricula n? 759, fI. l/Iv., Livro 2-G, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bertolinia, Estado
do Piaui.
'
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500. jan. 1995.

465
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(15) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Córrego das Aroeiras, situado no Município
de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,·e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Córrego das Aroeiras, com área de 1.975,4000ha (um mil, novecentos e setenta e cinco hectares e quarenta ares), situado no
Municipio de Amontada, objeto do registro n? 76, fI. 18, do Livro 3-B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
CoL Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(16) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa e Caldeirão. situado no Município de Vitória da Conquista. Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa e Caldeirão, com área de 1.507,OOOOha (um mil,
quinhentos e sete hectares), situado no Municipio de Vitória da
Conquista, objeto do registro n? 7.070, fI. 162, do Livro 3-L, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(1):451-500, jan. 1995.

467
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(17) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Alegres, situado no Município de
Canindé, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos do art. 18 da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos do art. 18, letras a, b, c, e d, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Alegres, com área de 904,8119ha (novecentos e quatro hectares, oitenta e um ares e dezenove centiares), situado no Município de
Canindé, objeto do registro n? 6.045, fls. l-V., do Livro 3-FA, de
Transcrição das Transmissões do Cartório do 2? Ofício da Comarca de Baturité, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500. jan. 1995.
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Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária {Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(18)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Mocambo, situado no Município
de Santa Luzia do Itanby, Estado de Sergio
pe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2? da Lei n? 8_629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mocambo, com área de 338,OOOOha (trezentos e trinta e oito hectares), situado no Municipio de Santa Luzia do Itanhy, objeto da
Matrícula n? 1.672, fl, 231, do Livro 3-C, do Cartório do 1?
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Umbaúba, Estado
de Sergipe.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 12 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(19) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1995
Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os
mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano de 1994, nos diversos
Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o § I? do art. 61 da Lei n? 6.880, de 9 de
dezem bro de 1980,
DECRETA:
Art. I? Ficam estabelecidas, para o ano de 1994, as seguintes proporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo do número minimo de vagas para promoção obrigatória nos diversos postos dos Quadros do Corpo de Oficiais
da Ativa da Aeronáutica:
Quadro de Oficiais Aviadores:
Coronel
.
Tenente-coronel
.
Major
.
Quadro de Oficiais Engenheiros:
Coronel
.
Tenente-coronel
.
Major

118
95/480

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

1/8
1/15
1/20

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

75/344
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Quadro de Oficiais Intendentes:
Coronel
.
Tenente-coronel _..
Major

Quadro de Oficiais Mê dicas:
Coronel ..
Tenente-coronel
.
Major
Quadro de Oficiais Dentistas:
Coronel
Tenente-coronel ...

1/8
34/150
25/193

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

1/8
22/60
30/110

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

1/'

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

l/lO

Major

6/21

Quadro de Oficiais Farmacêuticos:
Coronel.... .
.
Tenente-corone I

1/'

Major ..

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

1/10
1/15

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

114
1/10
13/85

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

Quadro de Oficiais Especialistas em Aviões, em Comunicações, em Armamento, em Fetografia, em Meteorologia, em Controle de Tráfego Aéreo e em Suprimento Técnico:
Tenente-coronel..
1/4
do efetivo do posto
Major
1/10
do efetivo do posto
Capital
1/15
do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas em Aeronáutica:
Capitão.
do efetivo do posto
1/10
1~ Tenente
do efetivo do posto
1/20

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra

(20)

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos do Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreto n? 93.326, de 1? de outubro de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O caput dos arts. 20 e 31 do Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93.326, de I? de outubro de 1986, alterado pelo Decreto n? 683, de 19 de novembro de 1992, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 20. O Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, o
Chefe do Cerimonial, o Inspetor-Geral do Serviço Exterior, o
Secretário de Controle Interno, o Diretor do Instituto Rio Branco e os Chefes de Departamento, reunidos em câmara de avaliação, organizarão, em cada semestre, lista de nomes de diplomatas, por classe, que julguem merecedores de exame pela Comissão de Promoções para concorrerem ao quadro de acesso».
"Art. 31. A Comissão de Promoções compõe-se do Ministro de Estado das Relações Exteriores, do Secretário-Geral das
Relações Exteriores, do Subsecretário-Geral de Assuntos Politicos, do Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior, do Subsecretário-Geral do Serviço Exterior e de um Ministro de Primeira Classe no exercício de
Chefia de Missão Diplomática, convocado pelo Ministro de Estado».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se o Decreto n? 717, de 6 de janeiro de
1993.
Brasília, 17 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(21) DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 3~ do Decreto
de 3 de fevereiro de 1994, que cria o Comitê
Nacional para a preparação da participação
do Brasil na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 3? do Decreto de 3 de fevereiro de 1994, que
cria o Comitê Nacional para a preparação da participação do
Brasil na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? O Comitê Nacional será integrado:
I - por um representante de cada um dos seguintes
órgãos:

a)
b)
c)
d)
e)

Ministério da Justiça;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Educação e do Desporto;
Ministério do Trabalho;
Ministério da Previdência e Assistência Social;
i) Ministério da Saúde;
g) Ministério do Planejamento e Orçamento;
h) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
11 Conselho do Programa Comunidade Solidária;
11 - pelo Secretário Executivo da Câmara de Polítícas Regionais do Conselho de Governo.

Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 17 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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(22)

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1995
Autoriza a elevação do capital social do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), decorrente da
capitalização da reserva de correção monetária do capital e da incorporação de reservas de capital e de lucros acumulados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. i? Fica aprovado o aumento de capital social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e
Social
(BNDES), no valor de R$ 750.790.798,99 (setecentos e cinqüenta
milhões, setecentos e noventa mil, setecentos e noventa e oito
reais e noventa e nove centavos), decorrente da capitalização da
reserva de correção monetária do capital social, no valor de R$
415.262.217,23 (quatrocentos e quinze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos) e da incorporação de reservas de capital e de lucros acumulados, nos montantes, respectivamente, de R$ 222.283.048,51 (duzentos e vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, quarenta e oito reais e cinqüenta e um centavos) e R$ 113.245.533,25
(cento e treze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, o
capital social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passa a ser de R$ 767.935.796,41 (setecentos e sessenta e sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil,
setecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), dividido em 6.231.711.534 (seis bilhões, duzentos e trinta e um milhões, setecentos e onze mil e quinhentos e trinta e quatro)
ações nominativas, sem valor nominal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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(23) DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a delegação de competência para a prática de atos de reconhecimento de estado de calamidade pública e situação de emergência.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 21, inciso XVIII, da Constituição,
DECRETA:
Art. i? É delegada competência ao titular da Secretaria
Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento
e Orçamento para, observadas as disposições legais e regulamentares, praticar os atos de reconhecimento de:
I - estado de calamidade pública;
II - situação de emergência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
(24) DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (CELG) a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alínea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, e na alinea f do art. 5? do Decreto-Lei n:'
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
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(CELG), a área de terra de propriedade particular, no total de
38.824,30 m 2, necessária à instalação da subestação denominada
Flores, no Municipio de Flores de Goiás, Estado de Goiás, de
acordo com o projeto e a planta constantes do Processo n?
48000.000574/94-02.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
a) Gleba 1. Tem inicio no marco M-1, na cerca de arame divisa entre o Sr. Eugênio Bitencourt Beze e a Arrozeira Amaia
Ltda.; segue pela referida cerca de arame no azimute e distância
de 80'33'41" - 262,35m, até o ponto P-2; segue à direita no azimute e distância de 190'31'27" - 89,57m, até o marco M-4; segue à direita no azimute e distância de 280'31 '27" - 246,59m,
até o Marco M-l, onde teve início esta descrição.
b) Gleba 2. Tem início no marco M-1, na cerca de arame divisa entre o Sr. Eugênio Bitencourt Beze e a Arrozeira Amaia
Ltda.: segue no azimute e distância de 205'31'27" - 180,OOm,
até o marco M-2, dividindo com terras da Arrozeira: segue à direita no azimute e distância de 100'31'27" - 200,00m, até o marco M-3; segue à direita no azimute e distância de 190'21 '27" 84,30m, até o ponto P-2; segue pela cerca de arame no azimute e
distância de 260'33'41" - 262,35m, dividindo com terras de Eugênio Bitencourt Beze, até o marco M-1, onde teve início esta
descrição.
Art. 2? A Centrais Elétricas de Goiás S.A. (CELG) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1? deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins
de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187{l):451-500, jan. 1995.
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(25)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás
S.A. (GELG) a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (CELG), a área de terra situada na faixa de 25,OOm de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Anhangüera - Palmeiras, em 230kV, com origem na subestação Anhangüera e término na subestação Palmeiras, localizada nos Municípios de Goiânia e Palmeiras, Estado de Goiás, necessária à passagem de linha de transmissão,
conforme projeto e planta constante do Processo n?
48000.004223/93-91.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência de instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que
não haja outra via praticável.
Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
l? limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a exis-

tência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar,
dentro dela, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações
de elevado porte.
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Art. 4? Fica a Concessionária autorizada a promover. com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art.
15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
(26)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade públíca, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás
S.A.
(CELG), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alinea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (CELG), a área de terra situada na faixa de dezesseis metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão denominada Planaltina (GO) - São João d'Aliança, em 138kV, com origem na subestação Planaltina e término
na subestação São João dAliança, localizada nos. Municípios
de Planaltina de Goiás e São João d'Aliança, Estado de Goiás,
necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n? 480000.004231/93-19.
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Art. 2? Fica reconhecida a conveniência de instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que
não haja outra via praticáveL
Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
I? limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar,
dentro dela, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre eles os de fazer construções ou plantações
de elevado porte.
Art. 4? Fica a Concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição de servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(27)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Btetropeuío
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribução
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alinea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, e na alinea f do art. 5? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956,
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DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S .A., a área de terra de propriedade particular, no total
de 3.529,03m 2 , necessária à instalação da estação transformadora de distribuição denominada ETD Eldorado, em 138/88
13,8kv, no Município de Diadema, Estado de São Paulo, de
acordo com o projeto e a planta constantes do Processo n?
48100.000020/94-32.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- Tem início no ponto A, localizado distante 10,03 metros
da interseção no alongamento dos alinhamentos norte da rua Bororós e oeste da rua Tamoios, medidos pelo primeiro em direção
sudoeste; segue por este com o rumo SW 82'44'32", na distãncia
de 60,06 metros, até o ponto B; deflete à direita e segue com o
rumo NW 7'40'10", na distãncia de 50,45 metros, até o ponto C;
deflete à direita e segue com o rumo NE 82'32'47", na distância
de 70,23 metros, até o ponto D; deflete à direita e segue com o
rumo SE 7'33'01", na distãncia de 41,51 metros, até o ponto E;
deflete à direita e segue com o rumo SW 2'12'35", na distância
de 2,80 metros, até o ponto F; deflete à direita e segue com o rumo SW 18'18'54", na distância de 2,41 metros, até o ponto G;
deflete à direita e segue com o rumo SW 32'11'31 ", na distância
de 2,38 metros, até o ponto H; deflete à direita e segue com o rumo SW 49'45'01", na distância de' 2,49 metros, até o ponto I; deflete à direita e segue com o rumo SW 62'36'15", na distância de
2,41 metros, até o ponto J; deflete à direita e segue com rumo
SW 78'09'57", na distãncia de 2,66 metros, até atingir o ponto
A, onde teve início esta descrição.
Art. 2? A Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou
judicialmente, a desapropr-iação de que trata o art. 1? deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para
fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art.
15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(28)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia da Força e Luz Cataguases Leopoldina (C.FLCL), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, -inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Força e Luz Cataguases Leopoldina (CFLCL), a área de terra
situada na faixa de trinta metros de largura, tendo como eixo a
línha de transmissão denominada LT UHE Neblína/Manhuaçu,
em 69kv, com origem na Subestação da Usina Hidrelétrica Neblina e término na Subestação de Manhuaçu, localizada no Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, necessária à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n? 48100.001318/94-60.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência de instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
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suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, o acesso à área da servidão constituída, desde que não
haja outra via praticável.

Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
1? limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em conseqüência. de praticar,
dentro dela, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações
de elevado porte.
Art. 4? Fica a Concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência. nos termos do art.
15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 5?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(29)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia de Eletricidade do
Estado do Rio de Janeiro (CERJJ, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em

vísta o disposto na aliena c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (CERJ), a área de
terra situada na faixa variável de 23,OOm a 48,00m de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão denominada LT Derivação/SE Silva Jardim, em 69kv, com origem na torre n? 28 (1.12)
da linha de transmissão Cedaeama/ Araruama e término na subestação Silva Jardim, localizada nos Municípios de Araruama
e Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta Constantes do Processo n? 48100.000382/94-23.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência de instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão constituída, desde que
não haja outra via praticável.
Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
1? limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar,
dentro dela, quaisquer ato que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações
de elevado porte.
Art. 4? Fica a Concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição de servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raímundo Brito
Col. Leis Rep . Ped. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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(30)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulisda de Força e Luz (CPFL), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na al ínea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, e na alínea f do art. 5? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFLI, a área de terra de propriedade particular, no total
de 9.286, 80m 2 , necessária à instalação da subestação denominada Austa, no Município de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, de acordo com o projeto e a planta constantes do Processo n? 48100.000224/94-82.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
~ tem início no Marco n? I, cravado na margem direita
da confluência da avenida Waldomiro Daud com a rua Teotônio Monteiro Barros Filho, no sentido para Estrada de Rodagem Federal BR-153; segue margeando a rua Teotônio Monteiro
Barros Filho entre os Marcos n? 1 e n? 9, com os seguintes rumos e distâncias: rumo e distância SE 08°21' - 4, 75m, até o
Marco n? 2; deflete à direita, rumo e distância SW 35°37' 3,70, até oMarco n? 3; deflete àdireita, rumo e distância SW 40°20' 20,00m, até o Marco n:' 4; deflete à direita, rumo e distâncias SW 41°35' - 20,00m, até o Marco n? 5; deflete à direita,
rumo e distância SW 42°36' - 20,00m, até o Marco n? 6; deflete à direita, rumo e distância SW43°28' - 20,00m, até o Marco n?
7; deflete à direita, rumo e distância SW 44°57' - 20,00m, até o
Marco n? 8; deflete à direita, rumo e distância SW 45°17' 10;64m, até o Marco n? 9: deflete à direita, rumo e distância SW
66°45' - 6,77m, até o Marco n? 10: deflete à direita, segue margeando a rua Elias Mahfuz entre os Marcos n? 10 e n? 12,
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com os seguintes rumos e distâncias: rumo e distância NW
55'58' - 6,77m, até o Marco n? 11; deflete à direita, rumo e distância NW 42'56' - 67,36m, até o marco n? 12; deflete à direita,
rumo e distância NW 25'00' - 6,87m, até o Marco n? 13; deflete
à direita, e segue margeando a rua Luiz Nunes Ferreira entre os
Marcos n?s 13 e 19, com os seguintes rumos e distâncias: rumo e
distância NE 29'32' - 6,87m, até o Marco n? 14; deflete à direita,
rumo e distância NE 44'40' - 18M82m, até o Marco n? 15; deflete
à esquerda, rumo e distância NE 44'04' - 20,00m, até o Marco
n? 16; deflete à esquerda, rumo e distância NE 42'47' 20,00m, até o Marco n? 17; deflete à esquerda, rumo e distância
NE 41'42' - 20,00m, até o Marco n? 18; deflete à esquerda, rumo e distância NE 40'26' - 20,00m, até o Marco n? 19; deflete à
direita, rumo e distância NE 60'23' - 6,27m, até o Marco n? 20;
deflete à direita, e segue margeando a avenida Waldomiro Daud
entre os Marcos n? 20 e n:' 22, com os seguintes rumos e distâncias: rumo e distância S E 66'35' - 6,27m, atéoMarcon? 21; deflete à
direita, rumo e distância SE 50'36' - 68,35m, até o Marco n? 22; deflete à direita, rumo e distância SW 38'14' - 4,75m,
até o marco n? 1; onde teve início esta descrição.
Art. 2? A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins
de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(31) DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Light Serviços de Eletricidade S.A., as áreas de
terra que mencione.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alínea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, e na alínea f do art. 5? do Decreto·Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Líght - Serviços de Eletricidade S.A., as áreas de terra de propriedade particular, no total de
6.183,20m 2, necessária à via de acesso e instalação de subestação transformadora de distribuição denominada SETD Simplicio, no Município de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, de
acordo com o projeto e a planta constantes do Processo n?
48100.000040/93-69.
Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo
assim se descrevem e caracterizam:
a) via de acesso, com 1,447,OOm 2: medindo 10,lOm pelo limite da faixa de domínio da BR-393; 144,70m confrontando com
parte do imóvel serviente; 10,lOm confrontando com o limite da
faixa ocupada pela Linha de Transmissão Ilha dos PombosMeriti; 70,717m confrontando com a área destinada à Subestação Transformadora de Distribuição Sjmpl ício e, finalmente,
73,5Om confrontando com o terreno ocupado pelo posto de gasolina «RADAR".
b) subestação Transformadora de Distribuição Simplicio,
com 4.736,20m 2: medindo 70,717m de frente para a servidão de
acesso à Subestação; 72,445m confrontando com o limite da faixa ocupada pela Linha de Transmissão Ilha dos Pombos-Meriti;
67,812m confrontando com o remanescente do imóvel e, finalmente, 64,886m confrontando com o terreno ocupado pelo posto
de gasolina «RADAR".
Art. 2? A Light - Serviços de Eletricidade S .A. fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto, podendo, inclusive. invocar o caráter de urgência para fins de
imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do
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Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 18 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(32)

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Light Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alínea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, e na alinea f do art. 5? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade
S.A., a área de terra de propriedade particular, com benfeitorias, no total de 7.655,OOm 2, necessária à instalação da subestação transformadora de distribuição denominada Retiro, no Município de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, de acordo
com o projeto e a planta constantes do Processo n?
48000.001952/92-13.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- Lote 132, de propriedade de Paulo de Almeida, com a
área de 3.392,00m 2, de formato irregular, onde se acha construido o prédio n? 362, e que mede 25,OOm de frente para a aveCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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nida São Domingos; 115,00m pelo lado direito, confrontando
com o lote 133; 115,00m pelo lado esquerdo, confrontando com o
lote 131 e, finalmente, 34,00m nos fundos, confrontando com os
lotes 1.277 e 1.278. Lote 133 (parte], de propriedade de Carlos
. Alberto de Almeida, com a área de 4.263,00m 2, de formato irregular, medindo: 53,OOm de frente para a avenida São Domingos;
79,00m pelo lado direito, confrontando com o remanescente do
imóvel; 83,80m pelo lado esquerdo, confrontando com o lote 132
e, finalmente, 51,50m nos fundos, confrontando com o remanescente do imóvel.
Art. 2? A Light - Serviços de Eletricidade S .A. fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1? deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de
imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(33)

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de dasapropriação, em favor da Light Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alinea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, e na alínea f do art. 5? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956,
Col. Leis Hep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública para fins de
desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade
S.A., a área de terra de propriedade particular, no total de
4.733,13m 2, necessária à instalação da subestação transformadora de distribuição denominada Marechal Hermes, no Municipio
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o
projeto e a planta constantes do Processo n? 48000.006952/93-81.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- Lote 1 do PAL 41.751, medindo: 57,70m de frente para a
rua Saravatá; 82,03m pelo lado direito, confrontando com o terreno da Ciminas - Cimento Nacional de Minas Gerais; 57,70m
nos fundos, confrontando com os terrenos de n?s 133, 135, 141,
149, 153 e 161 da rua Aurélio Valporto e, finalmente, 87,03m pelo
lado esquerdo confrontando com o lote 2 do mesmo P AL.
Art. 2? A Light - Serviços de Eletricidade S.A. fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1? deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de
imissão provísóría na posse do bem, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(34)

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Light Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que menciona.

Col. Leis Ren. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):451-500. jan . 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alínea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, e na alínea f do art. 5? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lein? 2.786, de 21
de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade
S.A., a área de terra de propriedade particular, no total de
5.676,OOm 2, necessária à instalação da subestação transformadora de distribuição denominada Sarapuí, em 138/13,8kv, no Municipio de Duque de Caxias, Estado 'do Rio de Janeiro, de acordo com o projeto e a planta constantes do Processo n?
27104.000491/88-29.
Parágrafo .único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- Medindo 144,52m pela rua Alexandrino Pinto; ll,07m pela curva de concordância da rua Alexandrino Pinto com a avenida Presidente Kennedy; 33,98m pela avenida Presidente Kennedy; 137,11m confrontando com os Lotes 1,3 a 11 da Quadra F
do loteamento Jardim 1? de Maio e, finalmente, 40,OOm confrontando com a faixa de servidão da Linha de Transmissão Ilha
dos Pombos-Meriti.
Art. 3? A Light - Serviços de Eletricidade S.A. fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1? deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de
imissão provisória na posse do bem, DOS termos do art. 15 do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icaçâo.

Brasilia, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 187(1);451-500, jan. 1995.
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(35)

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 1995
Declara. de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alinea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Escelsa
(Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.), a área de terra situada
na faixa de trinta metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão denominada Bento Ferreira - Ibes, em 138kv, com
origem na subestação Bento Ferreira e término na subestação
lbes, localizada nos Municípios de Vitória e Vila Velha, Estado
do Espírito Santo, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n?
48000.004652/93-77.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência de instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe asegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que
não haja outra via praticável.
Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
I? limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a ex istência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar,
dentro dela, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações
de elevado porte.
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Art. 4? Fica a Concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art.
15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(36)

DECRETO DE 24 DE JANEIRO DE 1995
Outorga ao Consórcio Autoprodutor
Guilmen-Amorim concessão para o aproveitamento de energia hIdráulica de um trecho
do rio Piracicaba, afluente pela margem esquerda do rio Doce, nos Municípios de Nova Era e Antônio Dias, Estado de Minas
Gerais, para uso exclusivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. I? do Decreto n? 915, de 6 de setembro
de 1993, nos termos dos arts. 140, alínea a, 150 e 164, alínea a,
do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do
Processo n? 48100.000129/93-71,
DECRETA:
Art. I? É outorgada ao Consórcio Autoprodutor GuilmanAmorim, constituído pelas empresas Companhia Siderúrgica
Belga Mineira e Cimento Cauê S .A., concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do rio Piracicaba,
afluente pela margem esquerda do rio Doce, localizado entre as
coordenadas geográficas 19°42'30"S de latitude, 42°57'36"W de
longitude, e 19°40'36"S de latitude 42°55'00"W de longitude, para implantação de uma usina hidrelétrica denominada GuilmanColo Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 187(1):451-500, jan. 1995.
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Amorim, com potência instalada de 140MW, nos Municipios de
Nova Era e Antônio Dias, no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão de que trata este decreto
não confere delegação de Poder Público às empresas que constítuem o consórcio.
Art. 2? A energia elêtrica resultante do aproveitamento
destina-se ao uso exclusivo das consorciadas, ficando proibida
a cessão entre as mesmas e a terceiros, a qualquer título, mesmo que gratuita, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 1? Não compreende a proibição prevista no caput o fornecimento de energia elêtrica às vilas operárias habitadas por
empregados das empresas consorciadas, desde que construidas
em terrenos de suas propriedades.
§ 2? Excepcionalmente, mediante prévia e expressa autorização do DNAEE, e em caráter transitório, as consorciadas poderão ceder entre si parte da potência e energia que lhes couber,
mediante mecanismo de compensação acertado entre as partes.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data de sua publicação.
§ 1? As consorciadas poderão requerer que a concessão seja renovada até seis meses antes de findar o prazo de vigência
fixado no capur, entendendo-se, se não o fizerem, que não pretendem a renovação.
§ 2? O Poder Concedente poderá exigir a reversão dos
bens em favor da União, ao final do prazo concedido, a ser caracterizada na forma da lei.
§ 3? As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e
demais exigências acauteladoras previstas no art. 143 do Código
de Águas e na legislação subseqüente.
Art. 4? O Consórcio Autoprodutor Guilman-Amorim concluirá as obras nos prazos que forem fixados na portaria de
aprovação do projeto básico, executando-as de acordo com o
mesmo, com as modificações que forem autorizadas se necessário, observando as prescrições estabelecidas pelo Departamento
Nacional de Águas e Energia Elêtrica (DNAEE).
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Art. 5? As consorciadas poderão estabelecer linhas de
transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica da casa de força da usina aos seus respectivos centros de cargas industriais, sendo-lhes facultada a aquisição negociai das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e
faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 6? A Belgo Mineira, na qualidade de lider do Consórcio, será responsável, perante o DNAEE, pela manutenção de
registros dos bens e instalações vinculados ao empreendimento,
bem como da apresentação dos respectivos relatórios de informações técnicas,financeiras e contábeis das atividades realizadas pelo consórcio.
Art. 7? Ficam as consorciadas obrigadas e cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos, e a submeter-se à ação de fiscalização do DNAEE, durante
a obra e na operação da usina, naquilo que for próprio a cada
um.
Art. 8? As cláusulas e disposições que constam no contrato de Constituição do Consórcio não poderão ser interpretadas
em prejuízo das leis e regulamentos que regem o serviço de
energia elétrica.
Parágrafo único. O consórcio deverá. previamente, apresentar ao DN AEE qualquer alteração do contrato do consórcio,
visando a sua homologação.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(37)

DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 1995
Autoriza ao Incrs a doação ao Município de Itupiranga-PA, dos lotes 09 e 10
da gleba 14 do PIC/Marabá.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:
Art. 1? Fica o Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária (lncra) autorizado a doar ao Município de Itupiranga, Estado do Pará, os imóveis denominados lotes 09 e 10 da
gleba 14 do PIC/Marabá, com área de 182,1096ha (cento e oitenta e dois hectares, dez ares e noventa e seis centiares), situados
naquele Município, Estado do Pará, com os seguintes limites e
confrontações: - ao Norte: Lote 11, terras da União; Leste: terras da União, Lote 08; Sul: Lote 08, Rodovia Transamazõnica, e
Oeste: Rodovia 'I'ransamazônica, lote 11, e descrição do perímetro como segue: - partindo do Marco M-14, cravado na confrontação com o Lote 11, segue com azimute 134'53'00" e distância de 478,20m até o Marco M-15; deste, segue com azimute
134'51'00" e distância de 477,30m até o Marco M-16; deste, segue com azimute 252'34'00" e distância de 2.292,80m até o Marco M-9, cravado à margem da Rodovia Transamazônica; deste,
segue com azimute 331 '09'00" e distância de 670,90m até o Marco J; deste, segue com azimute 323'31'00" e distância de
193,70m até o Marco-11; deste, segue com azimute 72'25'00" e
distância de 2.044,60m até o Marco M-14, ponto inicial da descriação deste perímetro. O imóvel acima descrito está situado entre os paralelos 04'30' 05'00' sul e os meridianos 49'30' e
50'OO'WGR.
Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo es~
tão matriculados em nome da União, sob o n? 0178, Livro 2-A,
no Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.

Art. 2? Os imóveis a serem doados destinam-se à regular iz ação do perímetro urbano da Vila Cajarana, no referido município.
Art. 3? Os imóveis reverterão, de pleno direito, ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indenização se
não forem utilizados de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento de doação.
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Art. 4~ A doação será formalizada mediante expedição,
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de
Titulo de Dominio.
Art. 5~ Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.

Brasília, em 30 de janeiro de 1995;

174~

da Independência e

lO?? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo De Andrade Vieira
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DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 1995
Autoriza
menciona.

a

doação

da

área

que

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 5.954, de 3 de dezembro de
1973, combinada com a Lei n~ 6.925, de 29 de junho de 1981,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o Incra a doar ao Município de
Cacoal, Estado de Rondônia, o imóvel denominado «Lote 01Gleba 11 - Setor Prosperidade da Gleba Corumbiara», com
área de 65,1428ha (sessenta e cinco hectares, quatorze ares e
vinte e oito centíares}, com os seguintes limites e confrontações:
«partindo do Marco M-Ol, segue-se com azimute verdadeiro de
105°25'24" (cento e cinco graus, vinte e cinco minutos e vinte e
quatro segundos) e na distância de 566,73m (quinhentos e sessenta e seis metros e setenta e três centímetros), percorrendo-se
o limite da margem direita da BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá, até chegar ao Marco M-03; dai, segue-se com azimute verdadeiro de 217°59'15" (duzentos e dezessete graus, cinqüenta e nove minutos e quinze segundos) e na distância de
1.215,13m (um mil, duzentos e quinze metros e treze centimetros) , percorrendo-se o limite do Lote 02, até chegar ao Marco
M-04; daí segue-se com vários azimutes e na distância de
781,SSm, (setecentos e oitenta e um metros e oitenta e oito
centímetros), percorrendo-se a margem direita do Rio Ji-Paraná,
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no sentido da jusante, até chegar ao Marco M-02; dai, segue-se
com vários azimutes e na distância de 1.488,48m (um mil, quatrocentos e oitenta e oito metros e quarenta e oito centímetros),
percorrendo-se a margem esquerda do Rio Pirarara, no sentido
da Montante, até chegar ao Marco-M-Ol, ponto de partida da
descrição do perimetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está
matriculado em nome do Incra, sob o n? 5.557, livro 2-U, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho,
Estado de Rondônia.
Art. 2? O imóvel a ser doado perdeu sua vocação agricola
e destina-se à regularização da expansão do perímetro urbano
do referido município.
Art. 3? O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio
do Incra, independentemente de qualquer indenização se não for
utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento de doação.
Art. 4? A doação será formalizada mediante expedição,
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaIncra, de Titulo de Dominio.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(39)

DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 1995
Autoriza a âoeeeo ao Município de Tupãssi (PR) do lote n? 189, da gleba 7, do
imóvel denominado Espigão Azul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 6.925, de 29 de junho de 1981,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) autorizado a doar ao Municipio de Tupãssi,
Estado do Paraná, o Lote n~ 189, da Gleba 7, do imóvel denominado «Espigão Azul», incidente no perímetro urbano de Brasiliana do mesmo município, com área de 51,1756ha (cinqüenta e
um hectares, dezessete ares e cinqüenta e seis centiares), com
os seguintes limites e confrontações: «partindo do Marco M-588,
com coordenadas planas UTM 244.489,51 E 7.263.760,64 N, referidas ao m.c. 51 WGr. implantado à margem direita da estrada
que demanda Brasiliana a Toledo, segue-se por Linhas secas e
retas com os seguintes azimutes e distâncias: 70°01 '40" e distância de 193,43m, confrontando com o lote 177-B, até o Marco
M- 597; deste, com O azimute de 88'34'26" e distância de 57,06m,
confrontando com O lote 177-B, até o Marco M-598; deste, com o
azimute de 10'30'56" e distância de 47,67/m, confrontando com
o lote 177-B, até o Marco M-599; deste, com o azimute de
98'24'23" e distância de 63,03m, confrontando com o lote 177-A,
até o Marco M -600; deste, com O azimute de 154'22'07" e distãncia de 83,15m, confrontando com o lote 177-a, até o Marco M·
601; deste, com o azimute de 101'44'37" e distância de 45,59m,
confrontando com o lote 177-A, até o Marco M-602; deste, com o
azimute de 47'33'44" e distância de 313,83m, confrontando com
O lote 177, até o Marco M-603; deste, com o lote 177, até
133'25'54" e distãncia de 93,79m, confrontando com o lote 177,
até o Marco M-604; deste, com o azimute de 220'09'18" e distância de 1l0,0Im, confrontando com lote 177, até o Marco M-605;
deste, com o azimute de 135°47'14" e distância de 101,90m, confrontando com o lote 177, até o Marco M-606; deste, com o azimute de 135°50'06" e distância de 10,19m, atravessando a estrada (Brasiliana/ Jotaesse), até o Marco M-607; deste, com o azimute de 135°49'49" e distância de 13,17m, confrontando com o
lote 176, até o Marco-M-608; deste, com o azimute de 230'01 '05"
e distância de 107,35m, confrontando com o lote 176, até o Marco M-474; deste com o azimute de 135°13'53" e distância de
210,05m, confrontando com o lote 176, até o Marco M-476; deste,
com o azimute de 224°46'23" e distância de 530,03m, confrontando com o lote 162-A, até o Marco M-477; deste, com o azimute
de 213°52'27" e distância de 12,09m, atravessando a estrada vicinal, até o Marco M-478; deste, com o azimute de 188°24'37" e
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distância de 220,77m, confrontando com o lote 162, até o Marco
M-551; deste, com o azimute de 189'17'27" e distância de
299,17m, confrontando com o lote 162, até o Marco M-545; deste,
com o azimute de 279'05'40" e distância de 60,42m, confrontando com o lote 162, até o Marco M-544; deste, com O azimute de
04'17'46" e distância de 51,80m, confrontando com o lote 188,
até o Marco M-546; deste, com o azimute de 12'33'07" e distância de 134,36m, confrontando com o lote 188, até o Marco M-547;
deste, com azimute de 15°52'56" e distância de 48,64m, confrontando com o lote 187, até o Marco M-548; deste, com o azimute
de 84'15'05" e distância de 49,32m, confrontando com o lote 187,
até o Marco M-549; deste, com o azimute de 04'52'14" e distância de 58,30m, confrontando com o lote 187, até O Marco M-550;
deste, com o azimute de 277'22'32" e distância de 49,93m, confrontando com O lote 187, até O Marco M -553; deste, com o azimute de 07'58'45" e distância de 31,70m, confrontando com o lote 187, até o Marco M-554; deste, com O azimute de 07'58'51" e
distância de 59,20m, confrontando com O lote 186, até o Marco
M-555; deste, com o azimute de 282'08'29" e distância de
50,68m, confrontando com o lote 186, até o Marco M-556; deste,
com o azimute de 05'18'34" e distância de 31,99m, confrontando
com o lote 186, até o Marco-557; deste, com o azimute de
05'41'49" e distância de 95,55m, confrontando com o lote 185,
até o Marco-558; deste, com o azimute de 288'38'43" e distância
de 40,51m, confrontando com o lote 185, até o Marco-559; deste,
com o azimute de 20'44'29" e distância de 15,56m, confrontando
com o lote 185, até o M-560; deste, com o azimute de 293'13'35 e
distância de 56,90m, confrontando com o lote 185, até o Marco
M-561; deste, com o azimute de 187'28'46" e distância de
68,99m, confrontando com o lote 185, até o Marco M-562; deste,
com o azimute de 276 029'32" e distância de 11,23m, atravessando a estrada (Brasiliana/Cascavel), até o Marco M-563; deste,
com o azimute de 276'34'24; e distância de 146,75m, confrontando com o lote 175, até o Marco M-566; deste, com o azimute de
179'08'25" e distância de 45,99m, confrontando com o lote 175,
até o Marco M-567; deste, com o azimute de 274'14'43 e distância de 83,35m, confrontando com o lote 175, até o Marco M-568;
deste, com o azimute de 07'39'53 e distância de Ul,79m, confrontando com o lote 175, até o Marco M-569; deste, com O azimute de 338'34'32 e distância de 7,34m, atravessando a estrada
vicinal, até o Marco M-570; deste, com o azimute de 338'34'35 e
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distância de 228,91m, confrontando com o lote 175, até o Marco
M-571; deste, com o azimute de 339'53'39, e distância de 19,96m,
atravessando a estrada (Brasiliana/São Luiz) até o Marco M572; deste, com o azimute de 338'07'02" e distância de 225,06m,
confrontando com o lote 177-C, até o Marco M-573; deste, com o
azimute de 71'53'04" e distância de 85,20m, confrontando com o
lote 182, até o Marco M·595; deste, com o azimute de 173'05'15"
e distância de 85,66m, confrontando com o lote 183, até o Marco
M-594; deste, com o azimute de 167'00'22" e distância de
54,79m, confrontando com o lote 184, até o Marco M-593; deste,
com o azimute de 70'08'58" e distância de 40,96m, confrontando
com o lote 184, até o Marco M-596; deste, com o azimute de
158'54'07" e distância de 30,56m, confrontando com o lote 184,
até o Marco M-592; deste, com o azimute de 85'06'40" e distancia de 104,08m, confrontando com o lote 184, até o Marco M-591;
deste, com o azimute de 343'20'20" e distância de 94,90m, confrontando com o lote 184, até o Marco M-590; deste, com o azimute de 341'48'20" e distância de 95,66m, confrontando com o
lote 183, até o Marco M-589; deste, com o azimute de 348'00'32"
e distância de 22,77m, confrontando com o lote 183, até o Marco
M·586; deste, com o azimute de 62'16'09", e distância de 7,69m,
atravessando a estrada (Brasiliana/Toledo), até o Marco M-587;
deste, com o azimute de 142'57'22" e distância de 25,70m, confrontando com o lote 177-B, até o Marco M-588, ponto inicial da
descrição deste perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está
matriculado em nome do Incra, sob os n?s 21.947 e 9.963, Livro
2-RG, respectivameute, no Registro de Imóveis da Comarca de
Cascavel e Assis Chateaubriand, todos no Estado do Paraná.

Art. 2? O imóvel a ser doado perdeu sua vocação agr ícola
e destina-se à expansão e regularização do perímetro urbano do
referido Município.
Art. 3? O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio
do Incra, independentemente de qualquer indenização se não for
utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento de doação.

Art. 4? A doação será formalizada mediante expedição,
pelo Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária (Inera}, do Termo de Doação.
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Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de janeiro de 1995; l74? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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RETIFICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÚRIA N? 813, DE I? DE JANEIRO
DE 1995 (°I
Dispõe sobre a organizaçAo da Preeidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

Retificação
No art. 5~,
onde se lê: «Art. 5? À Secretaria de Assuntos Estratégicos ... ».
Leia-se: «À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, e
promover estudos ... )

MEDIDA PROVISÚRIA N? 831 DE 18 DE JANEIRO
DE 1995 (0)
Extingue as vantagens que menciona e
dá outras providências.

(*) Publicada

no DO de I? .1.1995 (v. pág. 95 deste volume).

C*) Publicada no DO de 19.1.1995 (v. pág.167 deste volume).
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Retiiieeçao
No art. 2.0, onde se lê: « ... e na Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979.»
Leia-se: « ... e na Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e
no art. 180 da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952.»

MEDIDA PROVISÚRIA N? 851, DE 20 DE JANEIRO
DE 1995 (')
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrígeçaes para o Real,
e dá outras providências.

Retiiiceçâo

Onde se lê:
"Art. 82.
o art. 59 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de
1994, e demais disposições em contrário.»
Leia-se:
"Art. 82. ... o art. 59 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de
1994, e demais disposições em contrário.
Parágrafo único. Aos arts. 38, 48 a 51, 53, 55, 56 e 58 desta
medida provisória aplica-se o disposto no art. 115 da Lei n"
8.981, de 20 de janeiro de 1995.»

MEDIDA PROVISÚRIA N? 855, DE 26 DE JANEIRO
DE 1995 (')
Dispõe sobre a venda de veículos populares.
(*) Publicada no DO de 23.1.1995 (v. pág. 229 deste volume).

(*) Publicada no DO de 27.1.1995 (v. pág. 269 deste volume).
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Retificação
N a página 1171,

2~

coluna, nas assinaturas, leia:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Frederico Alvares

RESOLUÇÕES
Faço saber que O SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 93, DE 1994 (*)
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar com o Banco do Brasil
S.A., Agência Grend Cayman, operação de
crédito externo, no valor equivalente a até
U8$105, 046, 668.50, para repasse de recursos
obtidos com garantia do Export-Import
Bank ot United States ot America (Exímbank), destinada ao financiamento parcial
do Projeto do Sistema de Vigilância da
Amazônia (Sivam).

O SENADO FEDERAL RESOLVE:

Retificação
N a Resolução n? 93, de 1994, publicada no DO (Seção I), de
29.12.1994, página 20833, no art. 2?, «a" VALOR, onde se lê:
US$05,046,668.00. Leia-se: 105,046,668.50.

(*) Publicada no DO de 29.12.1994 (v. Coleção das Leis. Brasília, 186 (12,
1.21:5174, dez. 1994.)
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 96, DE 1994
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar opereçso de crédito externo com o Banco do Brasil S.A., Agência
Grand Cayman, no valor equivalente a
U8$1.288,255,370.00, para repasse de recursos do Export-Import Bank of United Stetes ot America (Eximbank), destinada 80 iinanciamento parcial do Projeto. do Sistema
de Vigilância da Amazônia (Sivam).

O SEN ADO FEDERAL resolve:
N a Resolução n? 96, de 1994, publicada no DO (Seção I}, de
29-12-1994, página 20835, no art. 2?, inciso lI, onde se lê:
US$160,589,550.00 (cento e sessenta milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta dólares norteamericanos), para financiamento ... ». Leia-se US$160,598,550.00
(cento e sessenta milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos
e
cinqüenta dólares
norte-americanos),
para
financiamento ... }) .

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 97, DE 1994 (*)
Autoriza a República Federativa do
Brasil 8 contratar operaçâo de crédito com
a Raytheon Compeny, no valor equivalente
a U8$239, 200,000.00, destinada 80 financiamento parcíal do Projeto do Sistema de Vi·
gilâncía da Amazônia (Sivam).

(*) Publicada no DO de 29.12.1994 (v. Coíeçeo das Leis, Brasília, 186 (12,

t. 2):5184, de'. 1994.1
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Retificação
Na Resolução n? 97, de 1994, publicada no DO (Seção I), de
29,12.1994, página 20835, no art. 2?, inciso Il, letra g, onde se lê:
juros de mora: 1% a.a. fixos sobre os montantes em atraso.».
Leia-se: juros de mora: 10% a.a. fixos, sobre os montantes em
atraso.»

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 2, DE 1995 (')
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Município do Rio de Janeiro (LFTM·Rio),
destinadas ao giro de sua divida mobiliária,
vencível no primeiro semestre de 1995.

Retificação
Na Resolução n? 2, de 1995, publicada no DO de 6.1.1995,
Seção I, página 340, art. 2?, alínea f, item Cetip, coluna «Título», 8~ linha, onde se lê: «68089b>, Leia-se: ((680791».

DECRETOS
DECRETO N? 1.358, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994 (')
Dispõe sobre a compatibilizaçiio entre
as receftas e despesas na execução orçamentária do exercício de 1994.
(*) Publicada no DO de 6.1.1995 (v. pág. 397 deste volume).
(*) Publicado no DO de 31.12.1994 (v. Coleção das Leis, Brasília. 186 (12,
t.3):5480, dez. 1994.1
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Retificação
Republica-se o anexo por ter saído com incorreção.

o anexo está publicado DO

DO de 9.1.1995, pág. 423.

DECRETO N? 1.366, DE 12 DE JANEIRO DE 1995 (')
Dispõe sobre o Programa Comunidade
Solidária e dá outras providências.

Retificação
No art. 2?, onde se lê:
«§ 3? ... observando-se o disposto no art. 11 do Decreto n?
843, de 11 de novembro de 1991».
«§ 4?
criado pelo Decreto n? 807, de 29 de abril de
1993.»
Leia-se:
«§ 3?
observando-se o disposto no art. 11 do Decreto n?
343, de 11 de novembro de 1991.»
«§ 4? ... criado pelo Decreto n? 807, de 24 de abril de
1993.»
N o art. 10, onde se lê:
"Ficam revogados os Decretos n?s 807, de 29 de abril de
1993, 859, de 6 de junho e 1.098, de 25 de março de 1994.»
Leia-se:
«Ficam revogados os Decretos nf s 807, de 24 de abril de
1993, 859, de 6 de julho de 1993, e 1.098, de 25 de março de 1994.»
DECRETO N? 1.377, DE 23 DE JANEIRO DE 1995 (')
Dispõe sobre a hospedagem, no Distrito Federal, dos titulares dos cargos que
menciona, e dá outras p-rovidências.
(*) Publicado no DO de 13.1.1995 (v. pág. 427 deste volume).
(*) Publicado no DO de 24.1.1995

Iv. pág. 440 deste volume).
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Retificação
Na página 1013,

coluna, na data, leia-se:
«Brasília, 23 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República."
1~
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n:' 8.177, de I? de março de 1991, e da Lei n? 8.249. de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3? da Lei n? 8.249/91. Publicada no DO
de 28 de janeiro de 1995, Edição Extra.

864 -

865 -

866 -

867 -

868 -

869 -

Medida Provisória de 27 de janeiro de 1995 - Autoriza a utilização do produto da alienação do navio Docevale no saneamento financeiro da Companhia de Navegação Llovd Brasileiro ILloydbrás). Publicada no DO de 28 de janeiro de 1995, Edição Extra. "
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Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo
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Trens Urbanos (Flumitrens), recursos para o pagamento de pessoal. Publicada no DO de 30 de janeiro de 1995.
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Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Integração Regional, crédito extraordinário no valor de R'4.370.914,OO, para os fins que especifica. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1995.
877 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a
criação dos cargos que menciona. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1995.
878 -

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e
dá outras providências. Publicada no DO de 31 de janeiro de
1995.

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a
aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no
Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1995.
880 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe

312

313

316

879 -
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sobre a organização da Assistência Social. Publicada no no de 31
de janeiro de 1995.
..
881 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM),em favor
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro {Lloydbrás). Publicada no DO de 31 de janeiro de 1995
,.....

325

327

882 -

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991,
para implementação da isonomia a que se refere o § I? do art. 39
da Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 31
de janeiro de 1995. .
883 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Altera o art. 4? da
Lei n? 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a 'concessão
de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Publicada
no DO de 31 de janeiro de 1995.

884 -

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a implantação, em caráter emergencial e provisório, da Defensoria PÚblica da União e dá outras providências. Publicada no DO de 31
de janeiro de 1995.
.. .
.
..

329

340

341

885 -

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais remunerados, de recursos da disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
no Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Publicada no
DO de 31 de janeiro de 1995.
886 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1995. . . . . .
887 -

343

345

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre as regras para a conversão, em Real, das mensalidades. escolares nos
estabelecimentos de ensino e dá outras providências. Publicada
no DO de 31 de janeiro de 1995.

377

888 -

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Estabelece normas
de controle e fiscalização sobre produtos e insumos químicos que
possam ser destinados à elaboração da cocaína em suas diversas
formas e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica, e altera dispositivos da Lei n?
7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transporte de valores é dá outras providências.
Publicada no DO de 31 de janeiro de 1995.

379

889 -

Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa
Econômica [Cadel, criada pela Lei n? 8.884, de 11 de junho de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):509-527, jan. 1995.
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1994, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de janeiro
de 1995.
..
.
.

385

DECRETOS LEGISLATIVOS
1 -

2 -

Decreto Legislativo de 12 de janeiro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 13
de janeiro de 1995
'"
Decreto Legislativo de 13 de janeiro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Capínaal Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Capinzal, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1995.
............
............

389

390

3 -

Decreto Legislativo de 13 de janeiro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Araras, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
17 de janeiro de 1995.
'" ... . ... ..
.. .... .. ...

390

4 -

Decreto Legislativo de 18 de janeiro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação de' Ensino Superior do Vale do Sapucat para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 19 de
janeiro de 1995.

391

Decreto Legislativo de 18 de janeiro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Padre Urbano Thiesen para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na Cidade de N ovo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 19 de janeiro
de 1995.
.
..

392

Decreto Legislativo de 19 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a remuneracâc do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
Ministros de Estado para o exercício financeiro de 1995. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1995.

392

Decreto Legislativo de 19 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional durante a 50~ Legislatura. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1995.

394

Decreto Legislativo de 26 de janeiro de 1995 - Aprova os textos do
Acordo de Criação da Associação dos Países Produtores de Café e
do Plano de Retenção de Café, assinados em Brasília, em 24 de setembro de 1993. Publicado no DO de 27 de janeiro de 1995.

396

5 -

6 -

7 -

8 -

Cal. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):509-527, jan . 1995.

519
Pág.
RESOLUÇÚES
1 -

Resolução de 5 de janeiro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado
de Goiás a elevar temporariamente os limites fixados na Resolução n? Ll , de 1994, do Senado Federal, e a emitir. através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás
(LFT-GO), destinadas ao giro de sua divida mobiliária, vencível
no primeiro semestre de 1995. Publicada no DO de 6 de janeiro de
1995. "
..
.
.

Resolução de 5 de janeiro de 1995 - Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro ILFTMRio}. destinadas ao giro de sua dívida mobiliária. vencível no primeiro Semestre de 1995. Publicada no DO de 6 de janeiro de 1995.
Retificada no DO de 13 de janeiro de 1995. .
3 - Resolução de 13 de janeiro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a emitir, através de ofertas públicas. Letras Fi·
nanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP-SPL cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível
no primeiro semestre de 1995. Publicada no DO de 16 de janeiro de
1995
'"
"
4 - Resolução de 13 de janeiro de 1995 - Autoriza o Governo do Esta·
do de Minas Gerais a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT·MG),cu·
jos recursos serão destinados ao giro de 94,86% (noventa e quatro
inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) de sua dívida mobiliária, vencivel no prímeiro semestre de 1995. Publicada no DO de
16 de janeiro de 1995.
5 - Resolução de 25 de janeiro de 1995 - Autoríza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Blrdl,
no
valor
de
U8$150,000,OOO.00, equivalentes
a
R$150.000.000,OO, em I? de julho de 1994. Publicada no DO de 27
de janeiro de 1995. .
. . ..
.
.
6 - Resolução de 31 de janeiro de 1995 - Suspende a execução do § 3?
do art. 55 da Lei n? 7.501, de 27 de junho de 1986, com a redação
dada pela Lei n" 8.028, de 12 de abril de 1990. Publicada no DO de
2 de fevereiro de 1995.
.

399

2 -

401
505

404

406

407

409

DECRETOS
1.361 - Decreto de I? de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a vinculação
das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios.
Publicado no DO de I? de janeiro de 1995.

411
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1.362 - Decreto de I? de janeiro de 1995 - Dispõe sobre delegação de
competência para a prática de atos de provimento no âmbito da
Administração Pública Federal e dá outras providências. Publicado no DO de 1? de janeiro de 1995
_..............

1.363 - Decreto de 4 de janeiro de 1995 - Fixa, no Ministério da Marinha, os mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes
ao ano-base de 1994, DOS diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
Marinha. Publicado no DO de 5 de janeiro de 1995.
1.364 - Decreto de 10 de janeiro de 1995 - Fixa as proporções, referentes ao ano-base de 1994, a serem observadas. para promoção obrigatória de Oficiais das Armas, Quadros e Serviços do Exército.
Publicado no DO de 11 de janeiro de 1995
_. . . . . . .. .
1.365 - Decreto de 11 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre atribuições de
inventariantes, procedimentos de inventários e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de janeiro de 1995.
1.366 - Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre o Programa
Comunidade Solidária e dá outras providências. Publicado no DO
de 13 de janeiro de 1995.
Retificado no DO de 18 de janeiro de 1995.
1.367 - Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Altera dispositivo do Regulamento para o Quadro de Oficiais Temporários do Ministério da
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n? 85.866, de 1? de abril de
1981. Publicado no DO de 13 de janeiro de 1995.

419

420

423

424

427
506

430

1.368 -Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Suspende a realização de
novos concursos públicos e as nomeações para cargos de provimento efetivo, no âmbito da Administração Federal direta, das
autarquias e das fundações públicas federais. Publicado no DO de
_... ..
13 de janeiro de 1995

431

1.369 - Decreto de 16 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 25, entre Brasil e Peru, de 26 de outubro de 1994. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1995. .
:
_
'

432

1.370 - Decreto de 16 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a execução de
Ata de Retificação do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre Brasil e Argentina, de 12 de setembro de 1994. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1995.

433

1.371 - Decreto de 16 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n?
14, entre Brasil e Argentina. de 17 de outubro de 1994. Publicado
no DO de 17 de janeiro de 1995
_..................
.
1.372 - Decreto de 17 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a transferência e
a criação, por transformação. de cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 18 de janeiro de 1995.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília. 187(1):509-527, jan. 1995.
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1.373 - Decreto de 17 de janeiro de 1995 - Cria o Consulado-Geral do
Brasil em Tóquio. Publicado no DO de 18 de janeiro de 1995. .....
1.374 -

Decreto de 18 de janeiro de 1995 -

436

Inclui o produto Cevada

Cervejeira na Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum do Mer-

1.375

1.376

1.377

1,378

1.379

1.380

1.381

1.382

1.383

cosul e retifica o Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 19 de janeiro de 1995.
- Decreto de 18 de janeiro de 1995 - Altera dispositivos do Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990. Publicado no DO de 19 de
janeiro de 1995.
- Decreto de 19 de janeiro de 1995 - Extingue a Comissão Especial criada pelo Decreto n? 1.001, de 6 de dezembro de 1993. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1995.
- Decreto de 23 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a hospedagem,
no Distrito Federal, dos titulares dos cargos que menciona e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1995. . ,
Retificado no DO de 25 de janeiro de 1995
'
,
- Decreto de 26 de jan.~iro de 1995 - Dá nova redação ao art. 13
do Decreto n? 193, de 21' de agosto de 1991, Publicado no DO de 27
de janeiro de 1995. ,
,
,.......................
- Decreto de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a transferência
de cargos em comissão e funções gratificadas que menciona e dá
outras providências. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1995. ..
- Decreto de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a transferência
de cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 31 de
janeiro de 1995.
- Decreto de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Acordo de Complementação Econômica, entre Brasil e Venezuela,
de 15 de julho de 1994. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1995. .
- Decreto de 31 de janeiro de 1995 - Altera e revoga dispositivos
do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), aprovado pelo Decreto n? 99.684, de 8 de novembro de 1990. Publicado no DO de I? de fevereiro de 1995.
- Decreto de 31 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a transformacão de cargos em comíssâo no âmbito da Více-Presidência da Hepública e dá outras providências. Publicado no DO de I? de fevereiro de 1995.

437

438

439

440
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441

441

444

445

446

447

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Fazenda Rio das Rãs, situado no municipio de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO
de 13 de janeiro de 1995.
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(2) -

(3) -

(4)

(5) -

(6) -

(7) -

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social.
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Matão, situado no Município de Rancharia, Estado de São Paulo,
e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de
1995
.
Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária. o imóvel rural denominado Fazenda
São João da Mata, situado no Município de Rancharia, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1995. .
.
Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Faxinal, situado no Município de Martinópolis, Estado de São
Paulo, e dá outras providênicas. Publicado no DO de 13 de janeiro
de 1995
.
Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cabeceira dos Porcos, situado no Município de Caseara, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de 1995
.
Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social.
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Novo - Quinhão 09-B, situado no Município de São Miguel de
'I'aipu, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no
.
DO de 13 de janeiro de 1995
Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal
Aliança do Jamary. situado no Município de Jamerv. Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de 1995. .
.

452

453

454

455

456

457

(8) -

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São Sebastião, situado no Município de Conceição do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 13
'.'
.
de janeiro de 1995

458

(9) -

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Colônia, situado no Município de Padre Bernardo, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro
de 1995
.

459

(10) -

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Brejo de
São José, situado no Município de Riacho de Santana, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro
de 1995.

460
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Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Surpresa, situado no município de Medina, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro
delM5......
.
,
.
(12) - Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária. o imóvel rural denominado Cachimbo ou Jardim, situado no Município de Amontada, Estado do Cea-.
rá, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de
1995.
.
.

(11)

-

461

462

-

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cavaco/Canta Galinho, situado no Município de Cantagalo, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de 1995.
.
.

463

(14) -

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Recreio.
situado no Município de Manoel Emídío, Estado do Piauí. e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de 1995.

464

(15) -

Decreto de 12 de janeiro de) 995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Córrego
das Aroeiras, situado no Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de
1995.
.
.

465

(16) -

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Lagoa e Caldeirão, situado no Município de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de
13 de janeiro de 1995.
.
.

466

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Alegre, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de 1995. ..

467

-

Decreto de 12 de janeiro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Mocambo, situado no Município de Santa Luzia do Itanhy, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 13
de janeiro de 1995.
. .. .
.

468

(19) -

Decreto de 13 de janeiro de 1995 - Fixa. no Ministério da Aeronáutica, os mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano de 1994, nos diversos Quadros do Corpo de Oficiais da
Ativa. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1995 .....

469

-

Decreto de 17 de janeiro de 1995 - Dá nova redação a dispositivos do Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do

(13)

(17)

-

e

(18)

(20)
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Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n? 93.326. de 1? de outubro de 1986. Publicado no DO de 18 de janeiro de 1995.
(21) - Decreto de 17 de janeiro de 1995 - Dá nova redação ao art. 3? do
Decreto de 3 de fevereiro de 1994, que cria o Comitê Nacional para
a preparação da participação do Brasil na Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Social. Publicado no DO de 18 de janeiro de
1995.
Decreto de 17 de janeiro de 1995 - Autoriza a elevação do capital social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), decorrente da capitalização da reserva de correção monetária do capital e da incorporação de reservas de capital
e de lucros acumulados. Publicado no DO de 18 de janeiro de
1995.
(23) - Decreto de 17 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a delegação de
competência para a prática de atos de reconhecimento de estado
de calamidade pública e situação de emergência. Publicado no DO
de 18 de janeiro de 1995.

470

471

(22) -

473

474

(24) -

Decreto de 18 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de
Goiás S.A. (CELG) a área de terra que menciona. Publicado no
DO de 19 de janeiro de 1995.

474

(25) -

Decreto de 18 de janeiro de 1995 -r- Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S.A. (CELG), a área de terra que
menciona. Publicado no DO de 19 de janeiro de 1995.

476

(26) -

Decreto de 18 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S.A. (CELG), a área de terra que
menciona. Publicado no DO de 19 de janeiro de 1995.

477

(27) -

Decreto de 18 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 19 de janeiro de 1995.

478

(28) -

Decreto de 18 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da
Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina (CFLCL), a área
de terra que menciona. Publicado no DO de 19 de janeiro de 1995.

480

(29) -

Decreto de 18 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (CERJ);
a área de terra que meciona. Publicado no DO de 19 de janeiro de
1995.
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(34) -

(35) -

(36) -

(37) -

(38) (39) -

Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no
DO de 19 de janeiro de 1995.
Decreto de 18 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Light - Serviços de
Eletricidade S.A., as áreas de terra que menciona. Publicado no
DO de 19 de janeiro de 1995.
Decreto de 19 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública.
para fins de desapropriação, em favor da Light. - Serviços de
Eletricidade S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO
de 20 de janeiro de 1995
"..................................
Decreto de 19 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Light - Serviços de
Eletricidade S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO
de 20 de janeiro de 1995.
Decreto de 19 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Light - Serviços de
Eletricidade S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO
de 20 de janeiro de 1995.
Decreto de 19 de janeiro de 1995 - Declara de utilidade pública.
para fins de instituição de servidão administrativa. em favor da
Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., a área de terra
que menciona. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1995.
Decreto de 24 de janeiro de 1995 - Outorga ao Consórcio Autoprodutor Guilman-Amortm concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica de um trecho do Rio Piracicaba, afluente pela
margem esquerda do Rio Doce, nos Municípios de Nova Era e Antônio Dias, Estado de Minas Gerais, para uso exclusivo. Publicado no DO de 25 de janeiro de 1995
;.................
Decreto de 30 de janeiro de 1995 - Autoriza o Incra a doação,
ao Município de Itupiranga-Psc, dos lotes 9 e 10 da gleba 14 do
PIC/Marabá. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1995.
Decreto de 30 de janeiro de 1995 - Autoriza a doação da área
que menciona. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1995.
Decreto de 30 de janeiro de 1995'- Autoriza a doação ao Município de 'I'upãsel-Pft, do lote n? 189, da gleba 7, do imóvel denominado Espigão Azul. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1995.
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Retificada no DO de 3 de janeiro de 1995.
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Medida Provisória de 18 de janeiro de 1995 - Extingue as vantagens que menciona e dá outras providências. Publicada no DO de
19 de janeiro de 1995.
Retificada no DO de 20 de janeiro de 1995. . .
.
851 - Medida Provisória de 20 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre o
Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios para conversão das
obrigações para o Real e dá outras providências. Publicada no DO
.
de 23 de janeiro de 1995.
Retificada no DO de 25 de janeiro de 1995. ..
855 -

Medida Provisória de 26 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a
venda de veículos populares. Publicada no DO de 27 de janeiro de
1995. '"
..
.
Retificada no DO de 30 de janeiro de 1995.

171
501

233
502

273
502

RESOLUÇÚES
93 -

96 -

Resolução de 27 de dezembro de 1994 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar, com o Banco do Brasil S.A., Agência Grand Cayman, operação de crédito externo no valor equivalente a até US$105,046,668.50, para repasse de recursos obtidos
com garantia do Export-Import Bank of United States of America
(Exímbank}, destinada ao financiamento parcial do Projeto do
Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam). Publicada no DO de
29 de dezembro de 1994 e retificada no DO de 23 de janeiro de
1995.
Resolução de 27 de dezembro de 1994 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com o
Banco do Brasil S.A., Agência Grand Cayman, no valor equivalente a US$1,288,255,370.00, para repasse de recursos do ExportImport Bank of United States of America (Eximbankl, destinada
ao financiamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da
Amazônia (Sivam). Publicada no DO de 29 de dezembro de 1994 e
retificada no DO de 23 de janeiro de 1995. .
,.
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97 -

Resolução de 21 de dezembro de 1994 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito com a Raytheon Companv, no valor equivalente a US$239,200,OOO.OO, destinada ao financiamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam). Publicada no DO de 29 de dezembro de
1994 e retificada no DO de 27 de janeiro de 1995. . .... _.... ,

504

2 -

Resolução de 5 de janeiro de 1995 - Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir, através de ofertas públicas, Letra's
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTMRio). destinadas ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. Publicada no DO de 6 de janeiro de 1995.
Retificada no DO de 13 de janeiro de 1995
_...........
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....
e retificado no DO de 9 de janeiro de 1995.
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Medida Provisória n.O 865, de 27 de janeiro de 1995.

288

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO IFNDI
Regulamentação
Alteração.
Decreto n? 1.378, de 26 de janeiro de 1995.
Remuneração dos recursos.
Medida Provisória n.O 853. de 26 de janeiro de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 187(1):529-552. jan. 1995.
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343

283

441
268
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G
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÃS
- Letras financeiras - Emissão.
Resolução n? 1, de 5 de janeiro de 1995.

399

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Letras financeiras - Emissão.
Resolução n.O 4, de 13 de janeiro de 1995.
Operação de crédito externo.
Resolução n.O 6, de 25 de janeiro de 1995.

407

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Letras financeiras - Emissão.
Resolução n!' 3, de 13 de janeiro de 1995.

404

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALI·
ZAÇÃO
- Criação.
Medida Provisória n? 870, de 27 de janeiro de 1995.

302

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE E PROTEÇÃOAO vão
- Criação.
Medida Provisória n? 870, de 27 de janeiro de 1995.

302

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE IGDP)
Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento.
Medida Provisória n? 867, de 27 de janeiro de 1995.

293

406

H
HOSPEDAGEM
Distrito Federal
Presidência da República.
Decreto n? 1.377, de 23 de janeiro de 1995 (publicado no DO de 24
de janeiro de 1995).
(Retificado no DO de 25 de janeiro de 1995).

440
506

I
IMÚVEL
Desapropriação
Diadema (SP).
(27) Decreto de 18 de janeiro de 1995
Duque de Caxias (RJ).
(34) Decreto de 19 de janeiro de 1995

.

478

.

488

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529-552, jan. 1995.
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Flores de Goiás (GO).
(24) Decreto de 18 de janeiro de 1995.
Goiânia e Palmeiras (GO).
(25) Decreto de 18 de janeiro de 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planaltina de Goiás e São João D' Aliança (GOl.
(26) Decreto de 18 de janeiro de 1995.
Rio de Janeiro (RJ).
(33) Decreto de 19 de janeiro de 1995.
São José do Rio Preto (SP).
(30) Decreto de 18 de janeiro de 1995.
Sapucaia (RJ).
(31) Decreto de 18 de janeiro de 1995.
Volta Redonda (RJ).
(32) Decreto de 19 de janeiro de 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doação
Cacoal (RO).
(38) Decreto de 30 de janeiro de 1995.
Itupiranga (PAI.
(371 Decreto de 30 de janeiro de 1995.
Tupãsei (PR).
(391 Decreto de 30 de janeiro de 1995.
Servidão administrativa
Araruama e Silva Jardim (RJI.
(29) Decreto de 18 de janeiro de 1995.
Manhuaçu (MG).
(28) Decreto de 18 de janeiro de 1995.
Vila Velha e Vitória (ESI.
(35) Decreto de 19 de janeiro de 1995.
.
IMOVEL RURAL
Desapropriação
Amontada ICE).
(12) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
(15) Decreto de 12 de janeiro de 1995
"
Bom Jesus da Lapa (BA).
(1) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Canindé (CE).
1171 Decreto de 12 de janeiro de 1996.
Cantagalo (PR).
(13) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Caseara (TOI.
(5) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Conceição do Araguaia (PAI.
(8) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Col. Leis Bep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529·552, jan. 1995.

474
476
477
487
483
484
436

495
493
496

481
480
490

462
465
451
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463
455
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Jamary (RO).
(7) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Manoel Emídio (PI).
(14) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Martinópolis (SP).
(4) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Medina (MG).
(11) Decreto de 12 de janeiro de 1995.

457
464
454
461

Padre Bernardo (GOl.
(9) Decreto de 12 de janeiro de 1995.

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

459

Rancharia (SP).
(2) Decreto de 12de janeiro de 1995.
(3) Decreto de 12 de janeiro de 1995.

452
453

Riacho de Santana (BAI.
(10) Decreto de 12 de janeiro de 1995
Santa Luzia de Itanhy (SE).
(18) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
São Miguel de Taipu (PB).
(6) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Vitória da Conquista (BA).
(16) Decreto de 12 de janeiro de 1995.

'

460

468
456
466

IMPOSTO DE RENDA
-

Legislação - Alteração.

Medida Provisória n.o 849, de 20 de janeiro de 1995.

227

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPII
-

Isenção

Medida Provisória n." 842, de 19 de janeiro de 1995.

215

INCONSTITUCIONALIDADE
-

§ 3? do art. 55 da Lei ns 7.501/86 (Redação Lei n? 8.028/901.
Resolução n." 7, de 31 de janeiro de 1995.

409

INSTITUIÇOES DE ENSINO
-

Cargo de Direção e Função Gratificada - Ocupação.

Medida Provisória n." 868. de 27 de janeiro de 1995.

295

INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA (Ipea)
-

Cargos em comissão - Criação.

Medida Provisória n." 858. de 26 de janeiro de 1995.

278

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Contratações - Prorrogação.
Medida Provisória n." 874. de 27 de janeiro de 1995.

310

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 187(1):529-552, Ien. 1995.
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INVENTARIANTE
Atribuições
Administração Pública.
Decreto n~ 1.365, de 11 de janeiro de 1995.

424

INVENTÁRIO
- Administração Pública.
Decreto D.O 1.365, de 11 de janeiro de 1995.

424

ISENÇÁO DE IMPOSTOS
- Veículos
Táxi
Deficiente físico
Transporte escolar.
Medida Provisória n? 856, de 26 de janeiro de 1995.

275

ISONOMIA SALARIAL
Servidor público.
Medida Provisória n? 828, de lO de janeiro de 1995.
Medida Provisória n? 882, de 30 de janeiro de 1995.

160
329

L
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 1994
- Alteração.
Medida Provisória n? 850. de 20 de janeiro de 1995.
LETRAS FINANCEIRAS
Emissão
Governo do Estado de Goiás.
Resolução n? 1, de 5 de janeiro de 1995
,..........
Governo do Estado de Minas Gerais.
Resolução Df 4. de 13 de janeiro de 1995.
Governo do Estado de São Paulo.
Resolução D. O 3, de 13 de janeiro de 1995.
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ).
Resolução n.O 2, de 5 de janeiro de 1995 (publicada no DO de 6 de
janeiro de 1995).
(Retificada no DO de 13 de janeiro de 1995).
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
Imóvel
Desapropriação
Duque de Caxias (RJ).
(34) Decreto de 19 de janeiro de 1995. '"
Rio de Janeiro (RJ).
(33) Decreto de 19 de janeiro de 1995.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil. Brasília. 187(1):529-552, jan. 1995.
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406
404

401
505

488
487
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Sapucaia (RJ).
(31) Decreto de 18 de janeiro de 1995
Volta Redonda (RJ).
(32) Decreto de 19 de janeiro de 1995

.

484
.

486

M
MEIO AMBIENTE
Engenharia genética
Normas de segurança.
Lei n.O 8.974, de5 de janeiro de 1995.

5

MENSALIDADE ESCOLAR
Conversão em Real
Medida Provisória n.O 817, de 5 de janeiro de 1995.
Medida Provisória nf' 887, de 30 de janeiro de 1995.
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Promoção obrigatória
Corpo de Oficiais.
(19) Decreto de 13 de janeiro de 1995
Regulamento para o Quadro de Oficiais Temporários
Alteração.
Decreto n.o 1.367, de 12 de janeiro de 1995
.

135
377

.

469

430

MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Cargos em comissão - Criação.
Medida Provisória n? 815, de 5 de janeiro de 1995.

131

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL
Crédito extraordinário.
Medida Provisória n? 824, de 6 de janeiro de 1995.
Medida Provieóríe n. 876, de 30 de janeiro de 1995.

153
312

MINISTÉRIO DA MARINHA
- Promoção obrigatória.
Decreto n.o 1.363, de 4 de janeiro de 1995.

420

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Promoção obrigatória
Ano-base de 1994.
Decreto nf' 1.364, de 10 de janeiro de 1995.

423

O

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Cargo público - Transformação.
Lei nf' 8.975, de 6 de janeiro de 1995.

15

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529-552, jan. 1995.
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MINISTÉRIOS
- Organização.

Medida Provisória 0.0 813, de I? de janeiro de 1995 (publicada no
DO de l~ de janeiro de 1995).
(Retificada no DO de 3 de janeiro de 1995.

MINISTRO DE ESTADO
Hospedagem
Distrito Federal.
Decreto Df 1.377, de 23 de janeiro de 1995.
(Retificado no DO de 25 de janeiro de 1995).
Remuneração.
Decreto Legislativo n? 6, de 19 de janeiro de 1995.

99
501

440

506

392

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
Utilização
Programa N acíonal de Desestatiaacão.
Medida Provisória 0.° 863. de 27 de janeiro de 1995.

285

o
OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Governo do Estado de Minas Gerais.
Resolução n? 6, de 25 de janeiro de 1995.
- União Federal.
Resolução nf 97, de 27 de dezembro de 1994 (publicada no DO de
29 de dezembro de 1994 e retificada no DO de 27 de janeiro de
19951.

407

504

ORÇAMENTO DA UNIÃO
Execução orçamentária
Exercício de 1994.
Decreto n? 1.358, de 30 de dezembro de 1994 (publicado no DO de
31 de dezembro de 1994 e retificado no DO de 9 de janeiro de
1995).

-

505

Exercício financeiro de 1995.
Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995.

35

p
PERU
- Tratado
Complementação econômica
Brasil.
Decreto n.O 1.369, de 16 de janeiro de 1995.
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529-552, jan. 1995.
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PETROQUÍMICO
Dia do Petroquímico
Instituição.
Lei n? 8.973, de 4 de janeiro de 1995.

5

PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Alíquotas de contribuição
Servidor público.
Medida Provisória n? 844, de 19 de janeiro de 1995.

217

PLANO REAL
Criação.
Medida Provisória n." 851, de 20 de janeiro de 1995 (publicada no
DO de 23 de janeiro de 1995).
{Retificada no DO de 25 de janeiro de 1995.

233
502

PODER EXECUTIVO
Pagamento de débito
Itaípu.
Medida Provisória n? 846, de 20 de janeiro de 1995.
Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento.
Medida Provisória n? 839, de 19 de janeiro de 1995.

189

POLÍCIA FEDERAL
- Gratificação temporária - Criação.
Medida Provisória n.O 871, de 27 de janeiro de 1995.

305

220

PORTO - ILHA DE AREIA BRANCA
Denominação
Luiz Fausto de Medeiros.
Lei n.o 8.976. de 6 de janeiro de 1995.

17

POSTAIS INTERN ACION AIS
Tributação simplificada.
Medida Provisória n" 843, de 19 de janeiro de 1995.

216

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO IRJI
Letras financeiras - Emissão.
Resolução n.o 2, de 5 de janeiro de 1995 (publicada no DO de 6 de
janeiro de 1995).
(Retificada no DO de 13 de janeiro de 1995).

401
505

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização.
Medida Provisória n.o 813, de I? de janeiro de 1995 (publicada no
DO de 1~ de janeir-o de 19951.
(Retificada no DO de 3 de janeiro de 1995.
Medida Provisória nr 886, de 30 de janeiro de 1995.

99
501
345

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1);529-552, jan. 1995.
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Titulares de órgãos essenciais e ocupantes de cargos de direção
Hospedagem - Distrito Federal.
Decreto D.O 1.377, de 23 de janeiro de 1995.
(Retificado no DO de 25 de janeiro).
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
- Remuneração.
Decreto Legislativo D.O 6, de 19 de janeiro de 1995.

PREVIDENCIA SOCIAL
Atividade rural
Comprovação.
Medida Provisória n? 848, de 20 de janeiro de 1995.
Contribuição
Legislação - Alteração.
Medida Provisória D.O 848. de 20 de janeiro de 1995.
PRODUTIVIDADE
- Incentivo.
Medida Provisória n? 860, de 27 de janeiro de 1995.
PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA
Normatização.
Decreto n!' 1.366, de 12 de janeiro de 1995 (publicado no DO de 13
de janeiro de 1995)
_. . . . .
(Retificado no DO de 18 de janeiro de 1995).

PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMÚNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO (Pasep)
Contribuição
Receitas de exportação.
Medida Provisória n.o 836, de 19 de janeiro de 1995.
PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL (PIS)
Base de cálculo da contribuição.
Medida Provisória n? 847, de 20 de janeiro de 1995.
Contribuição
Receitas de exportação.
Medida Provisória n.o 836, de 19 de janeiro de 1995.
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇAO
Legislação - Alteração.
Medida Provisória n? 841. de 19 de janeiro de 1995.
Utilização
Nota do Tesouro Nacional.
Medida Provisória n:' 863, de 27 de janeiro de 1995.
PROMOçAo
Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomatas.
(20) Decreto de 17 de janeiro de 1995
.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529-552, jan. 1995.
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182

221

182

206

285
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R
RÁDIO CAPINZAL LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Cajrínaal (SC).
Decreto Legislativo n.O 2, de 13 de janeiro de 1995.

390

RÁDIO FRATERNIDADE LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Araras (SP).
Decreto Legislativo n? 3, de 13 de janeiro de 1995.

390

RÁDIO INDEPENDENTE LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Lajeado (RS).
Decreto Legislativo nf' 1, de 12 de janeiro de 1995.

389

RADIODIFUSÃO
Renovação
Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucai
Pouso Alegre (MG).
Decreto Legislativo n!' 4, de 18 de janeiro de 1995.
Fundação Padre Urbano Thiesen
Novo Hamburgo (RS).
Decreto Legislativo n? 5, de 18 de janeiro de 1995.
Rádio Capinzal Ltda.
Capinzal (SC).
Decreto Legislativo n.O 2, de 13 de janeiro de 1995.
Rádio Fraternidade Ltda.
Araras (SP).
Decreto Legislativo n.O 3, de 13 de janeiro de 1995.
Rádio Independente Ltda.
Lajeado (RS).
Decreto Legislativo n.o 1, 'de 12 de janeiro de 1995.
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel rural - Desapropriação
Amontada (CE).
(12) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
..
(15) Decreto de 12 de janeiro de 1995. .
Bom Jesus da Lapa (BA).
(1) Decreto de 12 de janeiro de 1995. ... ....
Caninde (CE).
(17) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
.

391

392

390

390

389

.
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451
467
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Cantagalo (PR).
(13) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Cassara (TO).
(5) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Conceição do Araguaia (PAI.
(8) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Jamary IROI.
(7) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Manoel Emídio (PI).
(14) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Martinópolis ISP).
(4) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Medina IMGI.
(11) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Padre Bernardo (GOl.
(9) Decreto de 12 de janeiro de 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rancharia ISP).
..
(2) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
(3) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Riacho de Santana (BA).
(10) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Santa Luzia de Itanhy (SE).
(18) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
São Miguel de Taipu (PB).
(6) Decreto de 12 de janeiro de 1995.
Vitória da Conquista (BA).
(16) Decreto de 12 de janeiro de 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463
455
458
457

464
454

461
459
452
453
460
468
456
466

RETRIBUIÇÃO VARIÁVEL DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (RVCVM)
- Instituição.
Medida Provisória n? 873, de 27 de janeiro de 1995.

307

RETRIBUIÇÃO VARIÁVEL DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (RVSUSEPI
Instituição.
Medida Provisória n? 873, de 27 de janeiro de 1995.

307

s
SAL
Iodação
Consumo humano.

Medida Provisória n? 834, de 19 de janeiro de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529-552, jan. 1995.
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SALARIO MiNIMO
Concessão de abono.
Medida Provisória n? 872, de 27 de janeiro de 1995.
Valor.
Medida Provisória n? 848, de 20 de janeiro de 1995.

306
224

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
- Reestruturação.
Medida Provisória D.O 838, de 19 de janeiro de 1995.

186

SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRMA COMUNIDADE SOLIDARIA
Cargos em comissão
Criação.
Decreto n? 1.372, de 17 de janeiro de 1995.

435

SEGURANÇA
- Estabelecimentos financeiros.
Medida Provisória n? 818, de 5 de janeiro de 1995.

137

SENADOR
- Remuneração.
Decreto Legislativo

394

D.o

7, de 19 de janeiro de 1995.

SERVIÇO MILITAR
- Suspensão temporária.
Medida Provisória D.O 859, de 26 de janeiro de 1995.

280

SERVIDAo ADMINISTRATIV A
Imóvel
Araruama e Silva Jardim (RJ).
(29) Decreto de 18 de janeiro de 1995.

481

Manhuacu (MG)_
(28) Decreto de 18 de janeiro de 1995.
Vila Velha e Vitória (ES).
(35) Decreto de 19 de janeiro de 1995.

SERVIDOR PÚBLICO
Gratificação - Extinção.
Medida Provisória n? 831, de 18 de janeiro de 1995 (publicada no
DO de 19 de janeiro de 1995).
(Retificada no DO de 20 de janeiro de 1995.
Isonomia salarial.
Medida Provisória n.O 828, de 10 de janeiro de 1995.
Medida Provisória D.o 869, de 27 de janeiro de 1995.
Medida Provisória n?882, de 30 de janeiro de 1995.

480
490

171
SOl
160
296
329

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529-552, jan. 1995.
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Plano de Seguridade Social
Alíquotas de contribuição.
Medida Provisória n? 844, de 19 de janeiro de 1995.
Regime jurídico - Alteração.
Medida Provisória n? 831, de 18 de janeiro de 1995 (publicada no
"..........
DO de 19 de janeiro de 1995).
(Retificada DO DO de 20 de janeiro de 1995.

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Conjuntos residenciais
Creches e pré-escola.
Lei D.o 8.978, de 9 de janeiro de 1995.

217

171
501

30

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
Plano Real.
Medida Provisória n? 851, de 20 de janeiro de 1995 (publicada no
DO de 23 de janeiro de 1995).
{Retificada no DO de 25 de janeiro de 1995.

233
502

SUBSTÁNCIAS ENTORPECENTES
Controle e fiscalização.
Medida Provisória n? 888, de ao de janeiro de 1995.
Medida Provisória n? 821, de 5 de janeiro de 1995.

379
143

SUBSTÁNCIAS MINERAIS
- Aproveitamento.
Lei n? 8.982, de 24 de janeiro de 1995.

96

SUPERINTENDÉNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (Sunabl
Cargos em comissão - Criação.
Medida Provisória n." 815, de 5 de janeiro de 1995.

131

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO
- Instituição.
Medida Provisória n." 865, de 27 de janeiro de 1995.

288

TESOURO NACIONAL
- Remuneração das disponibilidades.
Medida Provisória n." 832, de 19 de janeiro de 1995.

173

TRABALHADORES
- Participação nos lucros das empresas.
Medida Provisória n." 860, de 27 de janeiro de 1995.

281

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1):529-552, jan. 1995.
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TRANSPORTE DE VALORES
- V. Vigilância e transporte de valores.
TRATADO
Complementação econômica
Brasil e Argentina.
Decreto n!' 1.370, de 16 de janeiro
Decreto n~ 1.371, de 16 de janeiro
Brasil e Peru.
Decreto n.O 1.369, de 16 de janeiro
Brasil e Venezuela.
Decreto n!' 1.381, de 30 de janeiro

de 1995.
de 1995.

433
434

de 1995.

432

de 1995.

445

TRIBUTAÇÃO
- Legislação - Alteração.
Lei n.O 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

40

TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA
- Postais internacionais.
Medida Provisória n!' 843, de 19 de janeiro de 1995.

216

TV ACABO
Normatização.
Lei n!' 8.977, de 6 de janeiro de 1995.

17

u
UNIÃO FEDERAL
Assunção de dívida
Empresa Brasileira de Aeronáutica [Embraer).
Medida Provisória n? 840, de 19 de janeiro de 1995.
Crédito externo.
Resoluç§o n.O 93, de 27 de dezembro de 1994 (publicada no DO
29 de dezembro de 1994 e retificada no DO de 23 de janeiro
1995).
Resolução n.O 96, de 27 de dezembro de 1994 (publicada no DO
29 de dezembro de 1994 e retificada no DO de 23 de janeiro
1995).
Operação financeira.
Resolução n.o 97, de 27 de dezembro de 1994 (publicada no DO
29 de dezembro de 1994 e retificada no DO de 27 de janeiro
1995).

204
de
de
503

de
de
504

de
de
504
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v
VEíCULOS
Isenção de impostos
Táxi
Deficiente físico
Transporte escolar.
Medida Provisória D.O 856. de 26 de janeiro de 1995.
Utilização
Administração pública.
Decreto n~ 1.375, de 18 de janeiro de 1995.
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LEIS

LEI N? 8.983, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1995 (*)
Cria e transfor,ma, no Quadro Permenente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 6~ Região, os caro
gos que menciona e dá outras providências.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso N acionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região,
os cargos em comissão e efetivos constantes dos Anexos I e 11,
respectivamente, desta lei, a serem providos na forma da legislação em vigor.
Art. 2? (Vetado).
Art. 3? (Vetado).
Art. 4? As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
(*)

Retificada noDOde 6.2.1995 (v. pág.789deste volume).
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LEI N? 8.984, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1995
Estende 8. competéocie da Justiça do
Trabalho (art. 114 da Constituiçlfo Federal).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a' seguinte lei:
Art. 1? Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar
os dissidios que tenham origem no cumprimento de convenções
coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, mesmo
quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato de trabalhadores e empregador.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1995: 174? da Independência e
lO7? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
LEI N? i.985, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1995
Concede, na forma do inciso VIII do
art. 48 da Constituição Federal, anistia aos
candidatos às eleições de 1994, processados
ou condenados com fundamento na legislaçáo eleitoral em vigor, nos casos que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? É concedida anistia especial aos candidatos às
eleições gerais de 1994, processados ou condenados ou com registro cassado e conseqüente declaração de inelegíbilidade ou
cassação do diploma, pela prática de ilícitos eleitorais previstos
na legislação em vigor, que tenham relação com a utilização dos
serviços gráficos do Senado Federal, na conformidade de regu(")Republicada no DO de9.2.1995 (v. pág.785destevolume).
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lamentação interna, arquivando-se os respectivos processos e
restabelecendo-se os direitos por eles alcançados.
Parágrafo único. Nenhuma outra condenação pela Justiça
Eleitoral ou quaisquer outros atos de candidatos considerados
infratores da legislação em vigor serão abrangidos por esta lei.
Art. 2? Somente poderão beneficiar-se do preceituado no
ceput: do artigo precedente os membros do Congresso Nacional
que efetuarem o ressarcimento dos serviços individualmente
prestados, na conformidade de tabela de preços para reposição
de custos aprovada pela Mesa do Senado Federal, excluídas
quaisquer cotas de gratuidade ou descontos.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se a quaisquer processos decorrentes dos fatos e hipóteses previstos no art. i? desta lei.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson Jobim
LEI N? 8.986, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1995
Denomina Antônio José Teixeira a Escola Agrotécnica Federal de Guanambi, no
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei;
Art. i? Passa a denominar-se Escola Agrotécnica Federal
Antônio José Teixeira a unidade criada no Município de Guanambi, no Estado da Bahia, pela Lei n? 8.670, de 30 de junho de
1993.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(2): 553-587, fev. 1995
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LEI N? 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestaçáo de serviços públicos previsto no art. 175 da ConstituiçAo Federal, e dá outras providéncias.

o PRESIDENTE DA

REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1? As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-âo pelos
termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas
normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis
contratos.
Parágrafo único. A União, os Estdos, o Distrito Federal e
os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender
as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.
Art. 2? Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município. em cuja competência se encontre o serviço
público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto
de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público; a delegação de sua
prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por
sua conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução
de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídíca ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587,fev. 1995
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zacão, por sua conta e risco, de forma que :o investimento da
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público: a delegação, a titulo
precário, mediante licitação. da prestação de serviços públicos,
feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
Art. 3? As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a
cooperação dos usuários.
Art. 4? A concessão de serviço público, precedida ou não
da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.
Art. 5? O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de
concessão ou permissão. caracterizando seu objeto, área e prazo.
CAPÍTULO II
Do Serviço Adequado
Art. 6? Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato.
§ I? Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2? A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem
como a melhoria e expansão do serviço.
§ 3? Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a
sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e
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II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
CAPÍTULO III
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários
Art. 7? Sem prejuízo do disposto na Lei n? 8.078, de 11 de
setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
11 - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
111 - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha,
observadas as normas do poder concedente;
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos
praticados pela concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas condições
dos bens públicos atravês dos quais lhes são prestados os serviços.
CAPÍTULO IV
Da Política Tarifária
Art. 8? (Vetado).
Art. 9? A tarifa do serviço público concedído será fixada
pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato.
§ I? A tarifa não será subordinada à legislação específica
anterior.
§ 2? Os contratos poderão prever mecanismos de revisão
das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3? Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587,fev. 1995
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após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos,
conforme o caso.
§ 4? Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilibrio econômico-financeiro.
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço
público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes
provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com
vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta lei.
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artígoserão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função
das características técnicas e dos custos específicos proveníentes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.
CAPÍTULO V
Da Licitação
Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou
não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos
princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do
julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.
Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um
dos seguintes critérios:
.1 - O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587, fev. 1995
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11 - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder
concedente pela outorga de concessão;
111 - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e
11 deste artigo.
§ 1? A aplicação do critério previsto no inciso 111 só será
admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação
econômico-financeira.
§ 2? O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os
objetivos da licitação.
§ 3? Em igualdade de condições, será dada preferência à
proposta apresentada por empresa brasileira.
Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica
ou econômica justificada no ato a que se refere o art. 5? desta
lei.
Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que,
para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que
não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de
todos os concorrentes.
Parágrafo único. Considerar-se-á, também, desclassificada
a proposta de entidade estatal alheia à esfera polítícoadministrativa do poder concedente que, para sua viabilização,
necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade.
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder
concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas
gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:
I - o objeto, metas e prazo da concessão;
11 - a descrição das condições necessárias à prestação
adequada do serviço;
111 - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato;
IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos
interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
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v - os critérios e a relação dos documentos exigidos
para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira
e da regularidade juridica e fiscal;
VI - as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;
VII - os direitos e obrigações do poder concedente e da
concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do
serviço;
VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a
serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro
da proposta;
X - a indicação dos bens reversíveis;
XI - as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que
houver sido extinta a concessão anterior;
XII - a expressa indicação do responsável pelo ônus das
desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra
pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
XIII - as condições de liderança da empresa responsável,
na hipótese em que for permitida a participação de empresas em
consórcio;
XIV - nos casos de concessão, a minuta do respectivo
contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no art. 23
desta lei, quando aplicáveis;
XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra,
dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam
sua plena caracterização; e
XVI - nos casos de permissão, os termos do contrato de
adesão a ser firmado.
Art. 19. Quando permitida, na licitação, a participação de
empresas em consórcio. observar-se-ão as seguintes normas:
I - comprovação de compromisso, público ou particular,
de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;
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II - indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V
e XIII do artigo anterior, por parte de cada consorciada;
IV - impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
§ 1? O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes
da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.
§ 2? A empresa líder do consórcio é a responsável perante
o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão,
sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua
em empresa antes da celebração do contrato.
Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados
à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder
concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos
interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.
Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de
certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à
licitação ou às próprias concessões.

CAPÍTULO VI
Do Contrato de Concessão
Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão
as relativas:
ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
I
II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
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III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço;
IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos
para o reajuste e a revisão das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço
e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos
equipamentos e das instalações;
VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e
utilização do serviço;
VII - à forma de fiscalização das Instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que
se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;
IX
aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento
das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;
XII - às condições para prorrogação do contrato;
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;
XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e
XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de
serviço público precedido da execução de obra pública deverão,
adicionalmente:
I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execu·
ção das obras vinculadas à concessão; e

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.
Art. 24. (Vetado).
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Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço
concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue
essa responsabilidade.
§ I? Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este
artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
§ 2? Os contratos celebrados entre a concessionária e os
terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-âo pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica
entre os terceiros e o poder concedente.
§ 3? A execução das atividades contratadas com terceiros
pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.
Art. 26. E admitida a subconcessão, nos termos previstos
no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada
pelo poder concedente.
§ I? A outorga de subconcessão será sempre precedida de
concorrência.
§ 2? O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e
obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.
Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.
Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que
trata o capu.t deste artigo o pretendente deverá:
I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e
II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do
contrato em vigor.
Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587,fev. 1995
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cessão, até o limite que não comprometa a operscionalização e a
continuidade da prestação do serviço.
Parágrafo único. os casos em que o organismo financiador
for instituição financeira pública, deverão ser exigidas outras
garantias da concessionária para viabilização do financiamento.

CAPÍTULO VII
Dos Encargos do Poder Concedente
Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
I ~ regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
11
aplicar as penalidades regulamentares e contratuaís:
111
intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta lei
e na forma prevista no contrato;
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários. que serão
cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à
execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso
em que será desta a responsabilidade pelas indenizações
cabíveis;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587, fev. 1995

566

x-

estimular o aumento da qualidade, produtividade,
preservação do meio ·ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade; e
XII - estimular a formação de associações de usuários
para defesa de interesses relativos ao serviço.
Art. 30. No exercicio da fiscalização, o poder concedente
terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade,
recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por
intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em
norma regulamentar, por comissão composta de representantes
do poder concedente. da concessionária e dos usuários.
CAPÍTULO VIII
Dos Encargos da Concessionária
Art. 31. Incumbe à concessionária:
I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta
lei. nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II - manter em dia o inventário e o registro dos bens
vinculados à concessão;
III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, DOS termos definidos no contrato;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as
cláusulas contratuais da concessão;
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre
acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às ínstalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;
VI - promover as desapropriações e constituir servidões
autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital
e DO contrato;
VII _ zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e
VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587,fev. 1995

567
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-deobra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições
de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.
CAPiTULO IX
Da Intervenção
Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão,
com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço,
bem COmo o fiel cumprimento das normas contratuais, ragulamentares e legais pertinentes.
Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 1? Se ficar comprovado que a intervenção não observou
os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.
§ 2? O procedimento administrativo a que se refere o
caput deste artigo deverá ser concluido no prazo de até cento e
oitenta dias.csob pena de considerar-se inválida a intervenção.
Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que
responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.
CAPiTULO X
Da Extinção da Concessão
Art. 35. Extingue-se a concessão por:
I ~ advento do termo contratual:
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11
UI

eneampação;
caducidade;
IV
rescisão;
V
anulação; e
VI
falência ou extinção da empresa concessionária efalecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.
§ 1~ Extinta a concessão, retornam ao poder concedente
todos os bens reversíveis, direitos e privilêgios transferidos ao
concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no
contrato.
§ 2? Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do
serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.
§ 3? A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens
reversíveis.
§ 4? Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o
poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 desta lei.
Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-seá com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados
a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço
pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo
de interesse público, mediante lei autorizativa especifica e após
prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.
Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade
da concessão ou a aplicação das sanções contratuais. respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.
§ 1~ A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo
poder concedente quando:
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I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
11 - a concessionária descumprir cláusulas contratuais,
ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessã~;

lU - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito
ou força maior;
IV - a concessionária perder as condições econômicas,
técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do
serviço concedido;
V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
VI - a concessionária não atender a intimação do poder
concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
VII - a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.
§ 2? A declaração da caducidade da concessão deverá ser
precedida da verificação da inadimplência da concessionária em
processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 3? Não será instaurado processo administrativo de inadimpência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § i? deste
artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.

§ 4? Instaurado o processo administrativo e comprovada a
inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo.
§ 5? A indenização de que trata o parágrafo anterior será
devida na forma do art. 36 desta lei e do contrato, descontado o
valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária.
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§ 6? Declarada a caducidade, não resultará para o poder
concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos
encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou
com empregados da concessionária.
Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por
iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das
normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser
interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada
em julgado.

CAPÍTULO XI
Das Permissões
Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada
mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei,
das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.
Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta
lei.
CAPÍTULO XII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 41. O disposto nesta lei não se aplica à concessão,
permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens.
Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei consideram-se válidas
pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o
disposto no art. 43 desta lei.
§ 1? Vencido o prazo da concessão, o poder concedente
procederá a sua licitação, nos termos desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587,fev. 1995

571
§

2~

As concessões em caráter precário, as que estiverem

com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações
que precederão a outorga das concessões que as substituirão,
prazo esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços
públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição
de 1988.
Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de
1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que
se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta lei.
Art. 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas, na data da publicação desta lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano
efetivo de conclusão das obras.
Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o
plano a que se refere este artigo ou se este plano não oferecer
condições efetivas para o término da obra, o poder concedente
poderá declarar extinta a concessão, relativa a essa obra.
Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os arts. 43 e 44 desta
lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados
somente no caso e com os recursos da nova licitação.
Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a
permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no
inciso lU do artigo 15 desta lei.
Art. 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
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LEI N? 8.988, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Altera a red~ção.do art. 2? do DecreeoLei n? 2.236, de 23 de janeiro de 1985, que
dispõe sobre a tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 da Lei n? 6.816,
de 19de agosto de 1980.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 852, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? O art. 2? do Decreto-Lei n? 2.236, de 23 de janeiro
de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? O documento de identidade para estrangeiro
será substituído a cada nove anos, a contar da data de sua
expedição, ou na prorrogação do prazo de estada .»
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 786, de 27 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e lO?? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
LEI N? 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) Da aquisição de automóveis para utilizaçAo no transporte autónomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência física

e aos destinados ao transporte escolar, e dá
outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 856, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
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Art. 1? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, na data da publicação
desta lei, exerçam comprovadamente em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder
concedente e que destinem o automóvel à utilização na categoria
de aluguel (táxi);
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de
transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do veiculo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);
1I1 - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veiculas se destinem à
utilização nessa atividade;
IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física. não possam dirigir automóveis comuns.
Art. 2? O beneficio previsto no art. 1? somente poderá ser
utilizado uma única vez.
Art. 3? A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei.
Art. 4? Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) "relativo às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta lei.
Art. 5? O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.
Art. 6? A alienação do veículo, adquirido nos termos desta lei ou das Leis n?s 8.199, de 28 de junho de 1991, e 8.843, de
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10 de janeiro de 1994, antes de três anos contados da data de
sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos
requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais, acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado
na forma da legislação tributária.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude
ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 7? No caso de falecimento ou incapacitação do motorista profissional alcançado pelos incisos I e 11 do art. I? desta
lei, sem que tenha efetivamente adquirido veiculo profissional,
O direito será transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro designado
por esse ou pelo juízo, desde que seja motorista profissional habilitado e destine o veículo ao serviço de táxi.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 790, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 9? E sta lei entra em vigor na data de sua publicação,
vigorando até 31 de dezembro de 1995.
Art. 10. Revogam-se as Leis n?s 8.199, de 1991, e 8.843, de
1994.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI N? 8.990, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo li abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor da Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrán"a,

crédito extraordinário no valor de RI
5.075.000,00 (cinco milhões, setenta e cinco
mil reais), para ampliação do Programa de
Distribuição Emergencial de Aliméntos
(Prodee},
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 857, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura;
do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito extraordinário,
no valor de R$ 5.075.000,00 (cinco milhões, setenta e cinco mil
reais), para atender à ampliação do Programa de Distribuição
Emergencial de Alimentos (Prodea), conforme programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência,
conforme consta do Anexo H desta lei.
Art. 3~ Em decorrência da presente abertura de crédito, fica alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento,
conforme indicado no Anexo IH desta lei.
Art. 4~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 791, de 29 de dezembro de 1994.
Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e 107~ da República.
SEN ADOR JOSE SARNEY
Presidente
Os anexos estão publicados

LEI

N~

DO

DO de 25.2.1995, págs. 2654/2655.

8.991, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre suspensUo, em caráter excepcional e durante o ano de 1996, da pres·
teçõo do serviço militar para fins de permitir o exercício temporário de atividade policial militar.
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Eaço-saber que o PRESIDENTE DA: REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 859., de 1995, que o CongressoNacionai
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 'da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:

Art. 1~ O soldado do Exército engajado ou reengaíado,
mantido o vinculo com a instituição, poderá ter a prestação do
serviço militar suspensa, em caráter excepcional e durante o
ano de 1995, para fins de permitir o exercicio de atividade temporária na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com
vista a complementar os efetivos necessários ao policiamento
ostensivo, ficando submetido no referido período à legislacão
estadual, inclusive no que tange a procedimentos disciplinares e
processuais penais.
Art. 2~ A suspensão da atividade militar, em tal caso, ficará condicionada à manifestação expressa do interessado. à
aquiescência do Ministério do Exército e ao interesse do Governo do E stado do Rio de Janeiro.
Art. 3~ Findo o prazo previsto no art. 1~ e desde que não
esteja respondendo a inquérito policial ou processo perante a
Justiça Militar estadual, em conseqüência do exercício da função policial militar, e não tenha sido incluido em caráter permanente, na forma da legislação estadual, nos quadros da Policia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, o soldado retornará à atividade militar na condição a que anteriormente estava obrigado
em razão de engajamento ou reengajamento.
Art. 4~ Para os fins desta lei e em decorrência da suspensão da atividade militar, o soldado ficará sujeito ao comando,
treinamento e demais normas pertinentes ao desempenho da atividade policial militar.
Art. 5~ Correrá por conta da União o pagamento da remuneração do pessoal militar que desempenhar atividade policial
militar em decorrência da presente lei.
Art. 6~ O Ministro do Exêrcito baixará os atos necessários à execução desta lei, ficando autorizado a celebrar convênio
com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 7~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 795, de 29 de dezembro de 1994.
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Art. 8~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal; 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independênciàe 107~ da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI N? 8.992, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o prazo previsto no § 4?
do art. 2? da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro
de 1991.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 861, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? O prazo previsto no § 4? do art. 2~ da Lei n? 8.352,
de 28 de dezembro de 1991, coma redação dada pelo art. 1? da
Lei n? 8.904, de 30 de junho de 1994, passa a ser de vinte e quatro meses, contado da data da efetiva Iiberação dos recursos.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 796, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI N? 8.993, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Concede novo prazo para conclus40 do
inventário do Instituto Nacional de Aesietêncie Médica da Previdência Social
(lnamps). extinto pela Lei ns 8.689, de 27 de
julho de 1993.
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 862, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1~ Fica concedido prazo até 2 de setembro de 1994,
para a conclusão do inventário de que trata o art. 2? da Lei n?
8.689, de 27 de julho de 1993.
Art. 2? O prazo estabelecido no artigo anterior poderá ser
prorrogado por noventa dias, mediante decreto, com base em
proposta fundamentada dos Ministros de Estado da Saúde e da
Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 3? Os cargos efetivos existentes, vagos até 27 de julho de 1993, constantes do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social, ficam remanejados para o Minis'
tério da Administração Federal e Reforma do Estado, que poderá redistribui-Ios no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo poderão ser transformados no ato de redistribuição, sem aumento
de despesa ou alteração de nível.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 798, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI

N~

8.994, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Altera dispositivo da Lei n? 8.620, de 5
de janeiro de 1993.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 874, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
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para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a prorrogar em até seis meses as contratações celebradas com base no art. 17, § 1?, da Lei n? 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, a fim de dar seguimento ao disposto nos arts. 69 e 71 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Parágrafo único. N a implementação do disposto neste artigo será observado o contido nos §§ 3? e 4? do art. 17 da Lei n?
8.620, de 1993.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 811, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI N? 8.995, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o Ministén"o dos Transportes,
por intermédio da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTUJ. a transferir à Companhia Fluminense de Trens Urbenos (Fíumitrens), recursos para o pagamento de
pessoal.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 875, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? Fica o Ministério dos Transportes, por intermédio
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), autorizado
a transferir à Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens) os recursos necessários ao pagamento das despesas de
pessoal e encargos sociais, no período compreendido entre 1? de
janeiro e 31 de dezembro de 1995, dos empregados transferidos,
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por sucessão trabalhista, em decorrência da transferência do
Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro para o Estado do
Rio de Janeiro, de acordo com a Lei n? 8.693, de 3 de agosto de
1993.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica limitada ao montante de RS 105.035.653,00 (cento e cinco milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e três reais) e
correrá à conta da dotação orçamentária da CBTU.
Art. 2? Caberá à CBTU analisar, acompanhar e fiscalizar,
em nome do Ministério dos Transportes, a utilização dos recursos supramencíonados, de acordo com o disposto nesta lei e a
legislação vigente.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI N? 8.996, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da IntegraçAo Regional, crédito extraordinário no valor de
RI 4.370.914,00, para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 876, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do- art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Integração Regional, crédito extraordinário no valor de RS
4.370.914,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil, novecentos
e quatorze reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art.2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência,
conforme o Anexo 11 desta lei.
Art. 3~ As despesas decorrentes da execução desta lei serão aferidas pelo Inventariante do extinto Ministério da Integração Regional.
Art. 4~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 824, de 6 de janeiro de 1995.
Art. 5~ E sta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revoga-se a Medida Provisória n~ 824, de 6 de janeiro de 1995.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e 107~ da República.
.

SEN ADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o anexo está publicado DO DO de 25.2.1995, pág. 2656.

LEI

N~

8.997, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos que
menciona.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 877, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1~ Ficam criados, no Quadro de Pessoal Civil dos Colégios Militares, os cargos constantes do anexo a esta lei.
Art. 2~ Até que ocorra o provimento definitivo dos cargos,
mediante nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso, poderão ser contratados. por tempo determinado, não excedente a doze meses, servidores qualificados para o desempenho de funções, aplicando-se, no que couber, a Lei n~ 8.745, de 9
de dezembro de 1993.
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Parágrafo único. O prazo de contratação poderá ser prorrogado uma única vez, por tempo não excedente ao do periodo
original.
Art. 3? Os recursos orçamentários necessários ao provimento dos cargos ora criados estão previstos nas dotações orçamentárias do Ministério do Exército, para o exercício de 1995.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 814, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revoga-se a Medida Provisória n? 814, de 5 de janeiro de 1995.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Anexo à Lei n? 8.997, de 24 de fevereiro de 1995
Cargos para Provimento em 1995
Nivel Superior
Cargos

Quantidade

Professor de l~ e 2? Graus (Classe Cl
Técnico em Oríentacão Educacional

23

Técnico em Supervisão Escolar

12

Psicólogo

16

Assistente Social

10

Contador

04

Administrador

04

Odontólogo

04
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Nível Superior
Quantidade

Bibliotecário

08

Técnico em Comunicaç4o Social

04
419

Total

Nível Intermediário
Quantidade

Cargos
Programador

12

Técnico de Laboratório

Técnico de Enfermagem

10

Datilógrafo

45

Auxiliar de Assuntos Educ. na Espec. de Oriento Educ. lIosp. Alu·
nos)

24

AoxiJiar de Assuntos Educ. na Espet. de Recursos Audiovisuais

12

Agente de Serviços de Engenharia

05

Agente de Telecomunicações e Eletricidade

05

Desenhista

04

Técnico em Arquivo

04

Agente Administrativo

63

Motorista Oficial

07

Digitador

07

Telefonista

14

Agente de Portaria

2S

Auxlliar de Enfermagem

lO

Total

274
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Nível Auxiliar
Quantidade

Cargos
AOSD - Copa
AOSD - Cozinha

20

AOSD - Limpeza e Conservação

93

AOSD - Construção Civil - Bombeiro

12

AOSD - Construção Civil - Pedreiro

12

Artífice de Mecânica na Especialidade de Motores a Combustão

04

Artífice de Mecãnica na Especialidade de Refrigeração

04

Artífice na Especialidade de Carpintaria e Marcenaria

04

Artífice Obras e Metal na Especialidade de Serralheria

04

Artífice na Especialidade de Caldeira

04

Artífice de Artes Gráficas na Especialidade de Acabamento, Encadernação, Douração e Restauração

04

Artífice na Especialidade de Eletricidade

04

Total

205

Total Geral

898

LEI N? 8.998, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza a utiJizaçao de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM). em favor da Companhia de NavegaçAO Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás).

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 881, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, por
intermédio do Banco N acionai de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
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(Lloydbrás). empréstimo com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM). destinado exclusivamente ao saneamento da empresa, no montante de até R$ 10.518.691,80 (dez milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e um reais
e oitenta centavos).
Parágrafo único. Para a efetivação do empréstimo de que
trata este artigo, presentes sua relevância e o seu caráter excepcional, não lhe são aplicáveis as exigências ou os impedimentos
para a realização de operações financeiras estabelecidas pelo
Poder Executivo, por órgãos da administração direta, indireta
ou empresas controladas, bem como as limitações associadas ao
endividamento do Setor Público.
Art. 2? A Lloydbrás providenciará a venda imediata, à
vista, de ativos necessários à liquidação do empréstimo autorizado no art. 1? e ao pagamento de dividas de afretamento de navios do FMM contraidas pela Lloydbrás, a serem indicados pelo Conselho Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O comprador deverá depositar o valor da
venda no BNDES, em favor do Fundo da Marinha Mercante,
que, após a liquidação dos débitos referidos neste artigo, depositará o saldo excedente na conta bancária da Lloydbrás.
Art. 3? A operação de empréstimo será formalizada mediante instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, obedecidas as seguintes indicações:
I
taxa de juros: 6% a.a., capitalizados durante a carência;
11
prazo: carência de um ano mais oito amortizações semestrais;
111 - liquidação antecipada: na forma prevista no art. 2?,
parágrafo único.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a
partir de 10 de novembro de 1994, novo empréstimo à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrásl, no valor de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais), destinado exclusivamente ao
pagamento relativo aos salários de agosto a dezembro de 1994 e
ao 13? salário dos seus empregados, observados os mesmos parâmetros previstos nesta lei.
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Parágrafo umco. De forma a resguardar' a correta aplicação dos recursos a que se refere este artigo, a Secretaria de
Controle Interno do Ministério dos Transportes deverá verificar
mensalmente os valores pagos, dando ciência ao Ministro dos
Transportes.
Art. 5~ Ficam convalidados os atos «praticados com base
na Medida Provisória n~ 825, de 10 de janeiro de 1995, revogada
a Medida Provisória n~ 701, de 8 de novembro de 1994.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7~ Revoga-se a Medida Provisória n~ 825, de 10 de janeiro de 1995.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e 107~ da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente.

LEI

N~

8.999, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a eíoceçso, em depósitos
especiais remunerados, de recursos da díeponibilidade financeira do Fundo de Amparo 80 Trabalhador (FAT), DO Banco do Brasil S.A., edá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 885, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei;
Art. 1~ Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), no montante de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), a serem remunerados pela Taxa Referencial (TR), acrescida de juros de seis por
cento ao ano, calculados pro rata die.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro do Trabalho determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação de que
trata este artigo, já aprovada pela Resolução n~ 72, de 8 de noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 553-587,fev. 1995

587

vembro de 1994, publicada no Diário Oficial da União, de 10 de
novembro de 1994, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), independentemente de quaisquer outros atos normativos de natureza administrativa.
Art. 2~ O reembolso dos recursos de que trata o art. E
desta lei, dar-se-á em uma única parcela, no prazo de doze meses, que poderá ser prorrogado por igual período, a contar da
data de sua efetiva alocação, observada a Reserva Mínima de
Liquidez (RML), de que dispõe o art. 9~ da Lei n~ 8.019, de 11
de abril de 1990, com a redação dada pela Lei n~ 8.352, de 28 de
dezembro de 1991.
Art. 3~ Os recursos de que trata o art. 1~ desta lei serão
aplicados, exclusivamente. em crédito rural, no custeio da safra
1994/95, das lavouras de arroz, feijão, mandioca, milho, soja e
trigo, obedecidas as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para os financiamentos da espécie.
Art. 4~ Os saldos diários disponíveis nas instituições federais oficiais de crédito, ainda não destinados aos financiamentos objeto de sua aplicação, serão remunerados pelos mesmos
critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades
de caixa do Tesouro Nacional.
Art. 5~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 820, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7~ Revoga-se a Medida Provisória n~ 820, de 5 de janeiro de 1995.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e 107~ da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 890, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de eerviços públicos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. I? Sujeitam-se ao regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos de que trata a Lei n? 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e às disposições desta medida provisória,
as seguintes atividades econômicas;
I
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica:
II
transportes;
a) coletivo municipal;
b) rodoviário de passageiros;
c) ferroviário;
d) aquaviário;
e) aéreo;
IH - telecomunicações, nos termos do inciso XI do art.
21 da Constituição;
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IV -

exploração, precedida ou não de obra, de:

a) portos;

b)
c)
d)
e)

infra-estrutura aeroportuária;
infra-estrutura aeroespacial;
obras viárias;
barragens;
f) contenções;
g) eclusas;
h) diques;

V disposto no
VI
VII
VIII
IX
X

distribuição local de gás canalizado, observado o
§ 2? do art. 25 da Constituição;

saneamento básico;
tratamento e abastecimento de água;
limpeza urbana;
tratamento de lixo;
serviços funerários.

§ 1? É vedada a concessão ou a permissão de outras modalidades de serviços públicos sem lei que a autorize e lhe fixe
os termos.
§ 2? O disposto neste artigo não impede a execução direta
dos serviços públicos, quando considerado conveniente pelo Poder Público.

Art. 2? Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei n? 8.987,
de 1995, serão observadas as seguintes diretrizes:
I - garantia da continuidade na prestação dos serviços
públicos;
II - prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou
em atraso;
IH - aumento da eficiência das empresas concessionárias,
visando à elevação da competitividade global da economia;
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão
das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade
populacinal;
V - otimização do uso dos bens coletivos, inclusive recursos naturais e hídricos.
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CAPÍTULO II
Dos Serviços de Energia Elétrica
Art. 3? A União poderá, a seu exclusivo critério, visando
garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos
adequados, prorrogar pelo prazo de até vinte anos as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da
Lei n? 8.987, de 1995, desde que requerida a prorrogação, pelo
concessionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o disposto no art. 9? desta medida
provisória e as disposições de regulamento.
§ 1? Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados
em até um ano contado da data da publicação desta medida provisória.

§ 2? Nos casos em que o prazo remanescente da concessão
for superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até seis meses do advento do termo final respectivo.

§ 3? Ao pedido a que alude o caput deste artigo deverão
ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação
jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado,
bem Como comprovação de regularidade e adimplemento de seus
encargos junto a órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos contratuais firmados junto a órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, referentes aos serviços de energia elétrica, de acordo com o que dispuser o regulamento.
§ 4? Em caso de não apresentação do requerimento nos
prazos fixados nos §§ 1? e 2? deste artigo ou havendo pronunciamento do órgão competente da Administração Pública Federal, aprovado pelo respectivo Ministro de Estado, contrário ao
pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União e licitadas para nova outorga.

Art. 4? As concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelos arts. 43, parágrafo único, e 44 da Lei n? 8.987, de
1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido
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iniciados até a edição desta medida provisória, poderão, a critério exclusivo da União. ser prorrogadas pelo prazo necessário à
amortização do capital investido, observado o disposto no art.
9? desta medida provisória e desde que apresentado pelo interessado:
I - plano de conclusão aprovado pelo órgão competente
da Administração Pública Federal;
II - compromisso de participação superior a um terço de
investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da
obra e à colocação das unidades em operação.
Parágrafo único. O descumprimento do plano de conclusão ou do compromisso de participação. que deverão constar
do contrato a que se refere o art. 9?, implicará a extinção automática da concessão.
Art. 5? As concessões e autorizações de transmissão de
energia elétrica poderão ser prorrogadas, com ou sem reagrupamento, segundo critérios de racionalidade operacional e econõ·
mica, implicando, ambos os casos e observado o disposto nos
arts. 8? e 9? desta medida provisória, a assinatura de contrato
de concessão que assegure condições de livre acesso aos sistemas;
I - a produtores:
TI - a consumidores com carga igualou maior que 10 MW
e atendidos em tensão igualou superir a 69 kV.
Parágrafo único. Os contratos de concessão deverão contemplar os critérios de acesso e de valoração dos custos de
transmissão, conforme dispuser o regulamento.
Art. 6? As concessões de distribuição de energia elétrica
alcançadas pelo art. 42 da Lei n? 8.987, de 1995 poderão ser
prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por solicitação das concessionárias ou iniciativa do poder concedente, observados os arts. 8?
e 9? desta medida provisória e o disposto no regulamento.
§ I? Não ocorrendo o reagrupamento serão mantidas as
atuais áreas de concessão.
§ 2? Em caso de reagrupamento, a prorrogação terá prazo
único igual ao maior remanescente dentre as concessões a serem
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extintas, ou vinte anos a contar da data da publicação desta
medida provisória, prevalecendo o maior.
§ 3? Para os fins do disposto nos parágrafos anteriores será considerado termo inicial aquele fixado no contrato de concessão ou, na ausência deste, a do ato de outorga ou, se omissos
ambos, trinta anos contados a partir do início efetivo da amortização do investimento.
Art. 7? O disposto nos §§ 1?, 2?, 3? e 4? do art. 3? aplicase às concessões e autorizações referidas nos arts. 5? e 6? desta
medida provisória.
Parágrafo único. O disposto nos §§ 3? e 4? do art. 3?
aplica-se, também, às concessões referidas no art. 4?
Art. 8? Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação das concessões de que trata o art. 6? derrogá
a exclusividade de fornecimento, pela concessionária de distribuição da área, aos consumidores com carga igualou maior que
10 MW atendidos em tensão igualou superior a 69 kV, que poderão contratar fornecimento com qualquer produtor de energia
elétrica, observado o disposto em regulamento.
Parágrafo único. Fica assegurado aos novos fornecedores
e respectivos consumidores livre acesso aos. sistemas de distribuição dos concessionários de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base
em critérios fixados em rezulamento.
Art. 9? As prorrogações de prazo de que tratam os arts.
3?, 4?, 5? e 6? somente terão eficácia com a assinatura de contrato de concessão que contenham cláusula de renúncia a even·
tuais direitos preexístentes que contrariem a Lei n? 8.987, de
1995, e observarão o disposto nos arts. 10 e 12 desta medida provisória.
§ 1? Os contratos de concessão conterão, além do estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos
mínimos de desempenho técnico e de gestão do concessionário
ou autorizado, bem assim sua aferição pela fiscalização através
de índices apropriados.
§ 2? No contrato de concessão as cláusulas relativas à
qualidade técnica e de gestão referidas neste artigo serão vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.
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Art. 10. A União fica autorizada a cobrar pelo direito de
exploração de serviços e instalações de energia elétrica e do
aproveitamento energético dos cursos de água.
Art. 11. Fica autorizada a constituição de consórcios que
tenham por objetivo a geração de energia elétrica para fins de
serviço público ou para uso exclusivo dos consorciados. ou essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de
cada uma, aplicando o art. 4? desta medida provisória.
CAPiTULO lU
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos
Art. 12. Fica a União autorizada a:
I - promover cisões, fusões. incorporações ou transformações das concessionárias de serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto;
II - cindir, fundir e transferir concessões;
III - cobrar pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições preestabelecidas no edital de licitação.
Parágrafo único. O inadimplemento ao disposto no inciso
III sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade
nos termos da Lei n? 8.987, de 1995.
Art. 13. Nos casos em que os serviços públicos sejam de
competéncia da União e prestados por pessoas jurídicas sob seu
controle direto ou indireto, para promover a prívatízacão simultaneamente com a outorga de nova concessão, a União poderá:
I - substituir, no procedimento Iícitatório, a exigência da
modalidade de concorrência pela de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades minimas de cotas ou ações que
garantam a transferência do controle societário;
II - fixar previamente o valor das cotas ou ações de sua
propriedade que serão alienadas, e proceder à licitação, na modalidade de concorrência.
§ I? Na elaboração dos editais de privatízacão de empresas concessionárias de serviço público a União deverá atender
às exigências da Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, e alterações
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posteriores, e da Lei n? 8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da concessão.
§ 2? Os sócios minoritários que discordarem dos termos
do novo contrato de concessão poderão solicitar que a venda de
suas participações seja efetuada simultaneamente à alienação
das cotas ou ações de propriedade direta ou indireta da União.
§ 3? O disposto neste artigo poderá ser aplicado, também,
DO caso de privatização de concessionária de serviços públicos
sob controle, direto ou indireto, dos Estados, do Distrito Federalou dos Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.
Art. 14. O disposto no artigo anterior aplica-se, ainda, aos
casos em que a concessionária dos serviços públicos de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, desde que as
partes acordem quanto às regras estabelecidas.
Parágrafo único. Os sócios minoritários que discordarem
do acordo de que trata o caput poderão solicitar aos majoritários que realizem a venda de suas participações simultaneamente à alienação do conjunto de cotas ou ações que garantam o
controle societário.
Art. 15. O disposto nos arts. 13 e 14 desta medida provisória aplica-se, no que couber, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.
Art. 16. A outorga de nova concessão, de acordo com os
procedimentos previstos nos arts. 13, 14 e 15 desta medida provisória, não se aplicam os arts. 35, §§ I? e 2?, e 4?, e 36 da Lei
n? 8.987, de 1995.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 17. O disposto no art. 10 e inciso IH e no parágrafo
único do art. 12 aplica-se, também, no que couber, às prorrogações a que se refere os arts. 3?, 4?, 5? e 6? desta medida provisória, observado o disposto em regulamento.
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Art. 18. O disposto no caput do art. 43 da Lei n~ 8.987, de
1995 não se aplica às concessões que tenham sido outorgadas
sem licitação em virtude de dispensa ou inexigibilidade legalmente prevista no momento da outorga.
Art. 19. Além das hipóteses previstas no art. 25 da Lei n~
8.666, de 21 de junho de 1993, é ainda inexigível a licitação nas
concessões e permissões de serviços públicos de que trata a Lei
n~ 8.987, de 1995 e esta medida provisória, quando se tratarem
de serviços de uso restrito do outorgado, ou dos que não sejam
passíveis de exploração comercial.
Art. 20. As entidades estatais que participarem de licitação para concessão de serviço público ficam dispensadas, na fase de elaboração de suas propostas e até o ato de adjudicação,
de realizar licitação prévia para contratação de obras, serviços
e compras pertinentes à concessão objeto da licitação, observadas as condições fixadas em regulamento.
Art. 21. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo regulamento determinará que o poder concedente, por intermédio do órgão responsável pela fiscalização dos serviços, observado o disposto nos arts. 3~ e 30 da Lei n~ 8.987, de 1995, estabeleça forma de participação dos usuários na fiscalização e
torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os
serviços prestados.
Art. 22. A concessionária que receber bens e instalações
da União, já revertidos ou entregues à sua administração, deverá:
I - arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
II - responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos na forma do disposto no art. 6~ da Lei n~ 8.987, de 1995.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a reestruturar
os órgãos da Administração Pública Federal encarregados de
regular. normatizar e fiscalizar os serviços públicos de que trata a Lei n~ 8.987, de 1995 e esta medida provisória.
Art. 24. O disposto nesta medida provisória aplica-se também às outorgas de permissões e autorizações.
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Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13' de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 891, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1995

Altera dispositivos da Lei D.O 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ Os arts. 7?, 8? e 9? da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7? Ao Ministério da Educacão e do Desporto
compete zelar pela qualidade do ensino e velar pela observância das leis que o regem.
Parágrafo único. No desempenho de suas funções o
Ministro de Estado da Educação e do Desporto contará
com a colaboração do Conselho Nacional de Educação.
Art. 8? O Conselho Nacional de Educação é constituído por 24 membros nomeados pelo Presidente da República, por seis anos, escolhidos dentre brasileiros de reputação ilibada que representem diferentes segmentos da socíedade civil.
Parágrafo único. N a escolha dos membros do Conselho, o Presidente da República levará em consideração a
necessidade de nele estarem representadas as diversas regiões do País e os diferentes graus e modalidades do ensiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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no público e privado, assim como aqueles setores da sociedade interessados no desempenho do sistema educacional.
Art. 9? Ao Conselho Nacional de Educação, além de
outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei, compete:
I - emitir parecer sobre assuntos da área educacional, quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto:
II - propor procedimentos e critérios para o funcionamento de universidades e outros estabelecimentos de ensino superior, objetivando a continua melhoria da qualidade do ensino e da sua administração:
In - promover sindicâncias e inquéritos administrativos, por meio de comissões especiais, em quaisquer estabelecimentos vinculados ao sistema de ensino da União, de
oficio ou por indicação do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, emitindo parecer conclusivo a respeito;
IV - subsidiar a elaboração de politicas e programas
que visem à expansão e ao aperfeiçoamento do ensino;
V - manter intercâmbio com os conselhos estaduais
de educação;
VI - elaborar seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
Parágrafo único. Os pareceres e proposições do Conselho N acionai de Educação somente terão eficácia quando
homologados pelo Ministro de Estado, que poderá solicitar
o reexame de qualquer matéría.»
Art. 2? Ficam transferidas ao Conselho Nacional de Educação as atribuições e competências do Conselho Federal de
Educação previstas na legislação.
Art. 3? Ficam extintos os mandatos dos atuais membros
do Conselho Federal de Educação, devendo o Ministério da
Educação e do Desporto exercer, atê 30 de junho de 1!J95, as
atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação.
Art. 4? No prazo de quinze dias, contado da publicação
desta medida provisória, o Ministro de Estado da Educação e
do Desporto proporá ao Presidente da República a constituição
de Comissão Especial que será incumbida de sugerir as proviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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dências e medidas necessárias para assegurar o efetivo cumprimento do disposto no art. 3~.
Art. 5~ Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n~s 829 e 830, de 13 de janeiro de 1995.
Art. 6~ Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Fica revogado o art. 46 da Lei n? 5.540, de 28 de
novembro de 1968.
Brasilia, 14 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 892, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Extingue as vantagens que menciona e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ São extintas as vantagens de que tratam:
I - os §§ 2~ e 5~ do art. 62 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 3~ a 11 da Lei n? 8.911, de 11 de julho
de 1994;
II - o art. 193 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 2~ São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente identificada em suas parcelas, sujeita, exclusivamente, a
atualização pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos federais, as vantagens concedidas até a vigência desta
medida provisória com base nos incisos do artigo anterior e na
Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e no art. 180 da Lei n?
1.711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 3~ É assegurado o direito à incorporação da vantagem de que trata o inciso I do art. 1~, aos servidores que, na daCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2); 589-721, fev. 1995
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ta da publicação desta Medida Provisória, tiverem concluido interstício necessário para a concessão, na forma do disposto no
art. 3? da Lei n? 8.911, de 1994, e no art. 180 da Lei n? 1.711, de
1952.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre a retribuição dos cargos em comissão ou das
funções de direção, chefia e assessoramento vigente na data de
publicação desta medida provisória e incorporada como vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita, exclusivamente, a atualização pelos índices gerais de reajuste dos servidores
públicos federais.
Art. 4? É assegurado o direito à vantagem de que trata o
inciso U do art. I? aos servidores que, na data da publicação
desta medida provisória, tenham completado todos os requisitos
para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este
artigo o disposto no parágrafo único do art. 3?
Art. 5? O Poder Executivo encaminhará ao Congresso
N acionai, no prazo de sessenta dias contados da publicação desta medida provisória, projeto de lei estabelecendo novos critérios para a concessão das vantagens ora extintas.
Art. 6? O maior valor de vencimentos, a que se refere o
art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder, no máximo, a 80% (oitenta por cento) da remuneração
devida a Ministro de Estado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo entrará em vigor
na data da vigência dos efeitos financeiros do decreto legislativo que fixar a remuneração para os Ministros de Estado, para o
exercicio de 1995.
Art. 7? A alinea n do inciso UI do art. I? da Lei n? 8.852,
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
(In) ressalvado direito adquirido. adicional por tempo
de serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do
vencimento básico de que trata o inciso I;»
Art. 8? A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro
lebora, instituídos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa),

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995

601
instituída pela Lei n? 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comíssão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a
Retribuição Variával da Superintendência de Seguros Privados
(RVSUSEPj, instituídas pela Medida Provisória n? 810, de 30 de
dezembro de 1994, observarão, como limite máximo, valor igual
a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva tabela.
Art. 9? O art. I? da Medida Provisória n? 807, de 30 de dezem bro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Fica instituída a Gratificação de Atividade
de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos
de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Minístério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegeta!.
••••..•..•..••••••••...••.•••••••••••.•••••••••••••••••• »

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 831, de 18 de janeiro de 1995.
Art. 11. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Revogam-se os §§ 2? a 5? do art. 62 e o art. 193 da
Lei n? 8.112, de 1990, os arts. 3? a 11 da Lei n? 8.911, de 1994, O
art. 7? da Lei n? 8.270, de 17 de dezembro de 1991, o art. 4? da
Lei n? 8.878, de 11 de maio de 1994, os arts. 2? e 4? a 8? da Medida Provisória n? 805, de 30 de dezembro de 1994, e demais disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o anexo está publicado no DO

de 17.2.1995, pégs, 2149/2153.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 893, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Altera o art. 5.0 da Lei nP 7.862, de 30 de
outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Tesouro
Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 5? da Lei n? 7.862, de 30 de outubro de 1989,
alterado pelo art. 8? da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5? O Banco Central do Brasil (Bacen) e as instituições financeiras a que se refere o § 2? deste artigo recolherão ao Tesouro Nacional, no último dia útil de cada
decêndio, o valor da remuneração incidente sobre os saldos
diários dos depósitos da União existentes no decêndio imediatamente anterior.
§ I? Os saldos de que trata este artigo, a partir da vigência desta medida provisória, serão remunerados pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic).
§ 2?
,"
,
§ 3? Nos exercícios de 1994 e 1995, o valor da remuneração dos saldos diários dos depósitos da União será destínado exclusivamente às despesas com a dívida mobiliária,
interna e externa, e divida externa de responsabilidade do
Tesouro Nacional e com a aquisição de garantias da dívida
mobiliária externa..
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 832, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 894, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da
União, em caráter emergencial e provisório,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ O exercício das atribuições institucionais previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993, darse-á, em caráter emergencial e provisório, até a criação e ímplantação da estrutura administrativa da Advogacía-Geral da
União (AG U), nos termos e condições previstos nesta medida
provisória.

Art. 2? O Poder Público, por seps órgãos, entes e instituições, poderá, mediante termo, convênio ou ajuste outro. fornecer à AG D, gratuitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funcionamento.
Art. 3? Aos Procuradores Regionais da União incumbe
orientar e supervisionar, tecnicamente, os representantes judiciais da União com exercício no âmbito da jurisdição dos respectivos Tribunais Regionais Federais, respeitada a competência dos Procuradores Regionais da Fazenda Nacional.
Parágrafo único.

A orientação e a supervisão prevista no

caput deste artigo serão prestadas por intermédio dos
Procuradores-Chefes das Procuradorias da União nos Estados,
inclusive às Procuradorias Seccionais.

Art. 4? Na defesa dos direitos ou interesse da União, os
órgãos ou entidades da Administração Federal fornecerão os
elementos de fato, de direito e outros necessários à atuação dos
membros da AGU, inclusive nas hipóteses de mandado de segurança, habeas data e habeas corpus impetrado contra ato ou
omissão de autoridade federal.
§ 1? As requisições objeto deste artigo terão tratamento
preferencial e serão atendidas no prazo nelas assinalado.
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§ 2? A responsabilidade pela inobservãncia do disposto
neste artigo será apurada na forma da Lei n? 8.112, de 11 de dazembro de 1990.
.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se às requisições feitas
pelos representantes judiciais da União designados na forma do
art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993.
Art. 5? Nas audiências de reclamações trabalhistas em
que a União seja parte, será obrigatório o comparecimento de
preposto que tenha completo conhecimento do fato objeto da reclamação, o qual, na ausência do representante judicial da
União, entregará a contestação subscrita pelo mesmo.
Parágrafo único. Não se aplica à União a cominação de revelia e de confissão (CLT, art. 844).
Art. 6? A intimação de membro da Advogacía-Geral da
União, em qualquer caso, será feita pessoalmente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos representantes judiciais da União, designados na forma do art. 69
da Lei Complementar n? 73, 'de 1993.

Art. 7? O vencimento básico dos cargos efetivos de Advogado da União, criados pelo art. 62 da Lei Complementar n? 73,
de 1993, é o fixado no Anexo I a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os Advogados da União farão jus, além
do vencimento básico a que se refere o caput, à Gratificação de
Atividade, instituida pela Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto
de 1992, no percentual de cento e sessenta por cento, bem como
à gratificação a que se refere o art. 7? da Lei n? 8.460, de 17 de
setembro de 1992, conforme valores constantes do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 8? Ficam criadas quarenta e uma Procuradorias Seccionais da União, a serem implantadas, conforme a necessidade
do serviço, nas cidades onde estão instaladas varas da Justiça
Federal.
Art. 9? São criados um cargo de Diretor-Geral de Administração, DAS 101.5, quatro cargos de Coordenador-Geral,
DAS 101.4, um cargo de Assessor Juridico, DAS 102.3, dois cargos de Coordenador, DAS 101.3, nove cargos de Chefe de Divisão, DAS 101.2, dois cargos de Chefe de Serviço, DAS 101.1,
dois cargos de Oficial-de-Gabinete, DAS 101.1, destinados à
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composlçao da Diretoria Geral de Administração; vinte e sete
cargos de Procurador-Chefe, DAS 101.5, titulares das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, de que trata
o art. 2?, inciso Il, alínea a, da Lei Complementar n? 73, de
1993; quarenta cargos de Procurador Seccional da União, DAS
101.4, três cargos de Adjunto do Advogado-Geral da União,
DAS 102.5, três cargos de Adjunto do Procurador-Geral da
União, DAS 102.4, e dois cargos de Assessor Jurídico, DAS
102.3.
Art. 10. As Procuradorias da União têm sede nas capitais
dos Estados e as Procuradorias Seccionais da União, nas cidades onde estejam instaladas varas da Justiça Federal.
Art. 11. A União poderá, perante Tribunal situado fora da
sede de Procuradoria Regional, ser representada por seu
Procurador-Chefe.
Art. 12. Não se aplica o disposto no art. 14 da Lei n?
8.460, de 1992, à escolha dos ocupantes dos cargos em comissão
da AGU, até que organizado seu quadro de cargos efetivos e regularmente investidos os titulares de sessenta por cento destes.
Art. 13. O Anexo II à Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar na forma do Anexo II a esta medida provisória.
Art. 14. O preenchimento dos cargos previstos nesta medida provisória dar-se-á segundo a necessidade do serviço e na
medida das disponibilidades orçamentárias.
Art. 15. Fica o Ministério da Fazenda com a responsabilidade de prestar o apoio necessário à instalação e ao funcionamento da Procuradoria Geral da União, em todo o território nacional.
Parágrafo único. O apoio de que trata o caput compreende
o fornecimento de recursos materiais e financeiros, e será especificado pelo Advogado-Geral da União.
Art. 16. A Secretaria de Controle Interno da Presidência
da República fica responsável pelas atividades de controle interno da AG U, até a criação do órgão próprio da instituição.
Art. 17. Até que sejam implantados os quadros de cargos
efetivos da Advocacia-Geral da União, o Advogado-Geral da
União poderá atribuir a servidor em exercício e a representante
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judicial da União designado na forma do art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993, Gratificação Temporária pelo exercicio
na Advogacia-Geral da União, observado o disposto neste artigo.
§ 1? A Gratificação Temporária instituída no caput será
paga de acordo com os níveis e fatores constantes do Anexo In,
aplicados sobre o valor do vencimento básico do cargo efetivo
de Advogado da União de Categoria Especial.
§ 2? Os critérios para a atribuição da Gratificação Temporária serão estabelecidos em decreto.
§ 3? A Gratificação Temporária, compativel com as demais vantagens atribuídas ao cargo efetivo ou ao emprego permanente do servidor, não se incorpora ao vencimento nem aos
proventos de aposentadoria ou de pensão, bem como não servirá de base de cálculo para quaisquer outros beneficios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 4? A Gratificação Temporária não poderá ser atribuída a
ocupantes de cargo ou função de confiança ou a titular de gratificação de representação de gabinete.
§ 5? O pagamento da Gratificação Temporária cessará para os representantes judiciais da União designados na forma do
art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993, na data de vigéncia
da lei a que se refere o parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar n? 73, de 1993.
§ 6? A Gratificação Temporária não será computada para
os efeitos do art. 12 da Lei n? 8.460, de 1992.
Art. 18. Os cargos em comissão de Assessor Técnico
transpostos para o Gabinete do Advogado-Geral da União, conforme o disposto no art. 3? da Lei n? 8.682, de 14 de julho de
1993, serão providos por profissionais idôneos de nível superior.
Art. 19. São transpostos, para as carreiras de AdvocaciaGeral da União, os atuais cargos efetivos de SubprocuradorGeral da Fazenda Nacional e Procurador da Fazenda Nacional,
como os de Assistente J uridico da Administração Federal direta, os quais:
I - tenham titulares cuja investidura haja observado as
pertinentes normas constitucionais e ordinárias, anteriores a 5
de outubro de 1988, e, se posterior a essa data, tenha decorrido
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de aprovação em concurso público ou da incidência do § 3? do
art. 41 da Constituição;
II - estejam vagos.
§ I? N as hipóteses previstas no inciso I, a transposição
objeto deste artigo abrange os cargos e seus titulares.
§ 2? A transposição deve observar a correlaçãe estabelecida no Anexo IV.
§ 3? A Advocacia-Geral da União incumbe examinar, caso
a caso, a licitude da investidura nos cargos aos quais alude este
artigo.
§ 4? Verificada a ocorrência de investidura ilegítima, ao
Advogado-Geral da União compete adotar, ou propor, as providências cabíveis.
Art. 20. Passam a ser de 36 meses os prazos fixados nos
arts. 66 e 69, parágrafo único, da Lei Complementar n? 73, de
1993.
Art. 21. Aos titulares dos cargos de Advogado da União
incumbem a representação judicial desta e atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relacionadas àquela representação, respeitada a área de atuação da Procuradoria .Geral da Fazenda Nacional.
Art. 22. O Advogado-Geral da União editará os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 23. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 833, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXO I
Advocacia-Geral da União (AGU)
Denominação
Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de 1~ Categoria
Advogado da União de 2~ Categoria

Vencimento

Artigo 7':

IRI)

IR$I

524,30
490,57

208,64
199,43

458,43

190,63

ANEXO II
Advocacia-Geral da União (AG U)
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Carreira Procuradora da Fazenda Nacional

Denominação
Procurador da Fazenda N acionaI

Quantidade

Classe
Subprocurador-Geral
I? Categoria
2~ Categoria

40

165
405

ANEXO UI
Advocacia-Geral da União (AG U)
Nível

Fator

GT-I
GT-I1
GT-III

0,90
0,65

GT·-IV

0,3<1

0,40

Base de Cálculo: Vencimento básico do cargo efetivo de Advogado da União de
Categortâ Especial.
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ANEXO IV
Advocac.ía-Geral da União (AGU)
-

Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional
- Procurador da Fazenda Nacional de l~
Categoria
- Procurador da Fazenda N acionaI de 2?
Categoria
-

Assistente Jurídico, Classe A
Assistente Jurídico, Classe B
Assistente Jurídico, Classes C e D

~
~

~

-

Procurador da Fazenda Nacionai de Categoria Especial
Procurador da Fazenda Nacional de 1 ~
Categoria
Procurador da Fazenda Nacional de 2~
Categoria
Assistente Jurídico de Categoria Especial
Assistente Jurídico de l~ Categoria
Assistente Jurídico de 2~ Categoria

MEDIDA PROVISÓRIA N? 895, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dá neva redação ao art. 1? da Lei nf'
6.150, de 3 de dezembro de 1974, que dispiJe

sobre a obrigatoriedade da toâeceo do sal
destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgáos sanitários e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O art. 1? da Lei n? 6.150, de 3 de dezembro de
1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1? E proibido, em todo o Território Nacional,
expor ou entregar ao consumo humano, sal refinado, moído
ou granulado que não contenha iodo.
Parágrafo único. A proporção de iodo, por quílograma de sal, será estabelecida pelo Ministério da Saúde, tendo em vista a necessidade de iodação para o efetivo centrole do bócio endêmico no País.»
Art. 2? O inciso XXX do art. 10 da Lei n? 6.437, de 20 de
agosto de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10.
.
_
_
.
........... .
.
"
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xxx - expor, ou entregar ao consumo humano, sal
refinado, moído ou granulado que não contenha iodo na
proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde:
Art. 3? O Ministério da Saúde poderá, até o mês de outubro de 1995, promover o suprimento de iodo às indústrias beneficiadoras de sal, observado o disposto em regulamento.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 834, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 16 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene

MEDIDA PROVISÓRIA N? 896, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre as contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para
o Programa de Formação do Petrimônío do
Servidor Público (Pasep), incidentes sobre
receitas de exportação e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 5? da Lei n? 7.714, de 29 de dezembro de
1988, acrescido dos §§ I? e 2?, passa a vigorar com a seguinte alteração:
.
"Art. 5? Para efeito de determinação da base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimõnio
do Servidor Público (Pasepl, instituidas pelas Leis Complementares n? 7, de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, o valor da receita de exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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portação de mercadorias nacionais poderá ser excluído da
receita operacional bruta.
§ 1 ~ Serão consideradas exportadas, para efeito do
disposto no caput deste artigo, as mercadorias vendidas a
empresa comercial exportadora, de que trata o art. I? do
Decreto-Lei n~ 1.248, de 29 de novembro de 1972.
§ 2? A exclusão prevista neste artigo não alcança as
vendas efetuadas:
a) a empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus,
na Amazônia Ocidental ou em Area de Livre Comércio;
b) a empresa estabelecida em Zona de Processamento
de Exportação;
c) a estabelecimento industrial, para industrialização
de produtos destinados a exportação, ao amparo do art. 3?
da Lei n? 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
d) no mercado interno, às quais sejam atribuídos incentivos concedidos à exportação.»
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 835 e 836, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N~ 897, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a vinculação da Fundação,
Osório. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ A Fundação Osório, criada pelo Decreto n? 4.235,
de 4 de janeiro de 1921, com as modificações introduzidas pelo
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Decreto n? 16.392, de 27 de fevereiro de 1924, e Decreto-Lei n?
8.917, de 26 de janeiro de 1946, mantidas as suas finalidades, fica vinculada ao Ministério do Exército.
Art. 2? Anualmente, o Ministério do Exército consignará
DO Orçamento da União os recursos para custeio e manutenção
da Fundação Osório.
Art. 3? Ficam criados na Fundação Osório quinze cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sendo um cargo DAS 101.6, dois cargos DAS 101.3, três cargos DAS 101.2,
um cargo DAS 102.2, oito cargos DAS 101.1 e 48 Funções Gratificadas, sendo dezoito FG-1, vinte FG-2 e dez FG-3.
Parágrafo único. Ficam extintos os cargos e funções de
confiança atualmente existentes na Fundação.
Art. 4? Os atuais empregos ocupados pelos servidores
contratados pela Fundação Osório, até 11 de dezembro de 1990,
serão incluídos:
I - no Plano Único de Classificação e Retribuição de Caro
gos e Empregos de que trata a Lei n? 7.596, de 10 de abril de
1987, quando se tratar do docente;
II - no Plano de Classificação de Cargos instituído pela
Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, quanto aos demais servidores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
servidores ocupantes, exclusivamente, de emprego em comissão
ou função de confiança.
Art. 5? Os servidores serão localizados no primeiro padrão da classe inicial da categoria funcional, cujas atribuições
guardem correlação com as dos empregos ocupados na data de
vigência desta medida provisória, observada a escolaridade ou
habilitação profissional exigida para o ingresso na mesma categoria funcional.
Parágrafo único. Os servidores localizados nos termos
deste artigo serão reposícionados em um padrão para cada dezoito meses de efetivo exercício no emprego ocupado na data
desta medida provisória.
Art. 6? Os docentes serão localizados na carreira de Magistério de 1? e 2? Graus de nivel inicial da classe, cujas atribuições guardem correlação com o emprego ocupado na data de viCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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gência desta medida provrsorra, observada a habilitação legal
eXigida para o ingresso em mesma classe.
Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício, no emprego
de magistério ocupado na data de vigência desta medida provisória, será considerado para efeito de progressão horizontal nos
termos das normas pertinentes específicas.

Art. 7? Na hipótese de os servidores de que trata esta medida provisória estarem percebendo remuneração superior à resultante da inclusão, observado o disposto no parágrafo único
do art. 5?, ser-Ihes-ão asseguradas diferenças individuais como
vantagem pessoal nominalmente identificável em valor fixo e irreajustável.
Parágrafo umco. As diferenças individuais de que trata
este artigo serão absorvidas quando o servidor mudar de padrão ou quando houver reajustamento de tabelas e não servirá
de base de cálculo para adicionais e gratificações.
Art. 8? O Ministro de Estado do Exército, por proposta
da Fundação Osório, promoverá a reforma do Estatuto e Regimento Interno da Fundação, na forma desta medida provisória,
submetendo sua estrutura e funcionamento à aprovação do Presidente da República.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 837, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 898, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria da Receita Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A Secretaria da Receita Federal, órgão central de
direção superior de atividade especifica do Ministério da Fazenda, diretamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por finalidade a administração tributária da União.
Art. 2? Constituem área de competência da Secretaria da
Receita Federal os assuntos relativos à política e administração
tributária e aduaneira, à fiscalização e arrecadação de tributos e
contribuições, bem assim os previstos em legislação específica.
Art. 3? Os cargos em comissão e as funções gratificadas
do Quadro da Secretaria da Receita Federal, decorrentes de
criação e transformação, são os constantes do anexo a esta medida provisória.
Art. 4? Ficam extintos 1.000 cargos de Técnico do Tesouro
Nacionai, da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional.
Art. 5? O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
programa de capacitação para os integrantes da Carreira Auditoria do Tesouro N acionai, a ser desenvolvido pela Secretaria
da Receita Federal.
Parágrafo único. A participação no programa de capacitação, nos termos do regulamento, constitui condição para a progressão do servidor na carreira.
Art. 6? O regulamento disporá sobre as condições em que
a União poderá prestar, com despesas à conta do fundo a que
se refere o Decreto-Lei n? 1.437, de 17 de dezembro de 1975, assistência judicial aos servidores da Carreira Auditoria do Tesouro N acionai e aos titulares de cargos de administração superior, da Administração Federal direta, em ações decorrentes do
exercício do cargo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721,fev. 1995

615
Art. 7? O valor da indenização de transporte a que se referem o art. 60 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a
alinea b do inciso lU dó art. I? da Lei n? 8.852, de 4 de feverei·
ro de 1994, não integrará o rendimento bruto para efeito de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não
constituirá base de cálculo para a contribuição do plano de se·
guridade social, nem será incorporado aos proventos de aposentadoria ou às pensões.
Art. 8? O regimento interno da Secretaria da Receita Fe·
deral será aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 9? As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória ns 838, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 11. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Anexo da Medida Provisória n? 898

Código

Situação Atual

Situação Proposta

Cargos ou Funções

Cargos ou Funções

N?

Denominação

Código

N?

Denominação

Unidades Centrais
DAS-IOL6
1 Secretaria da Receita Federal DAS-I01.6 1 Secretário da Receita Federal
DAS-I01.5 3 Secretário-Adjunto
DAS-tOl.S 3 Secretário-Adjunto
DAS-I01.4 7 Coordenador-Geral
DAS-I01.4 10 Coordenador-Geral
DAS-tOlA 1 Chefe de Gabinete
DAS-IOIA 1 Chefe de Gabinete
DAS-tOlA 1 Chefe de Assessoria
DAS·IOl.4 1 Chefe de Assessoria
DAS-102.2 7 Assessor
DAS-I02.2 10 Assessor
DAS-tOl.3 11 Coordenador
DAS-I01.3 11 Coordenador
DAS-IOl.2 40 Chefe de Divisão
DAS·I01.2 50 Chefe de Divisão
DAS-IOl.3 2 Chefe de Escritório de
Fiscalização (RJ e SP)
DAS-I01.2 2 Chefe de Escritório de
Inteligência Fiscal (RJ e SPI
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Código

Situação Atual

Situação Proposta

Cargos ou Funções

Cargos ou Funções

N?

Denominação

Código

N?

Denominação

DAS-IOl.2

DAS-102.1 10 Assessor
DAS-IOl.! 14 Chefe de Serviço
41
FG·l
48
FG·2
64
FG·3
Unidades Descentralizadas
OAS·I01.4 10 Superintendente
DAS·I01.2 7 Superintendente-Adjunto
DAS-tOL3 35 Delegado
DAS-IOl.2 65 Delegado
DAS-101.3 5 Inspetor
DAS-I01.2
DAS-IOl.l
DAS-IOl.!
DAS-!01.2

10
12
48
182

Inspetor
Inspetor
Agente
Chefe de Divisão

DAS-IOl.! 312 Chefe de Serviço

OAS-IOl.!

3 Chefe de Laboratório

2 Chefe de Centro de
Valoração Aduaneira IRJ e
SPI
DAS·1Ol.2
Chefe de Centro Nacional
de Serviços de Informática
DAS·102.1 17 Assessor
DAS-IOl.l 16 Chefe de Serviço
FG-l
41 Chefe de Seção e Assistente
FG-2
48 Assistente
FG-3
64 Assistente e Chefe de Equipe
DAS-1Ol.4
DAS-10l.2
DAS-IOl.2
DAS-l02.2
DAS -I 01.3
DAS-102.l
DAS-IOl.2
DAS-10l.3
DAS-102.1
DAS-10l.2
DAS-10l.l
DAS-10l.1
DAS-10l.2
DAS-1Ol.2
DAS-10l.2
DAS-10l.l
DAS-IOl.l
DAS-1Ol.2

10
10
37
22
35
28
65
5
5
10
12
48
115
10
7
17
279
7

I;>AS-10l.l

17

DAS-10l.1

3

de Análise e Ensaios
DAS-10l.l 100
FG-l
659

FG-l

543

FG-2

615

}<'G-2

615

FG-3

820

FG·3

820

Superintendente
Superintendente-Adjunto
Chefe de Assessoria
Assessor
Delegado
Assessor
Delegado
Inspetor
Assessor
Inspetor
Inspetor
Agente
Chefe de Divisão
Chefe de Centro Regional
Chefe de Centro Local
Chefe de Centro Local
Chefe de Serviço
Chefe de Central de
Atendimento
Chefe de Central de
Atendimento
Chefe de Laboratório
de Análise e Ensaios
Supervisor de Grupo
Chefe de Agência, Inspetoria,
Seção, Centro Local, Central
de Atendimento, Assistente
Chefe de Agência. de Inspetoria, de Setor, Assistente
Chefe de Equipe, Assistente
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 899, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:

TíTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art.L? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, a administração financeira do Tesouro Nacionai e a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.

Art. 2? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública
Federal, tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 'entidades
de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros
sejam permanentemente informados sobre os dados da execução
orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
TíTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPíTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretária Federal de Controle, e as atividades de Administração F'inanceira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa
da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4? O Sistema de Controle Interno do Pode Executivo
tem como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

U
a Secretaria Federal de Controle:
UI
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
a unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria GeraI da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União
e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ I? Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste
artigo sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro
NacionaI, nas áreas de sua atuação.
§ 2? As áreas de programação financeira dos órgãos da
administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5? Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas Secretarias de Controle Interno dos Ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
H - as unidades regionais do controle interno nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
IH - a Corregedoria Geral do Controle Interno.
Art. 6? Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro N acional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela
União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional
nos conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores
integrantes da Carreira Finanças e Controle. que não estejam
em exercício nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério
ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7? Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de
Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela
Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacionai, bem como articular com as demais atividades sistêmicas
do Governo Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de
atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do
Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
lU - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas
cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro
Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8? O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro N acionai e por três conselheiros
dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos
setoriais de controle interno.
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Parágrafo umco. A Presidência do Conselho Consultivo
será exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a
voto de qualidade.

CAPÍTULO II
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9? Caberá à Secretaria Federal de Controle, no de'
sempenho das atribuições previstas no art. 2? desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização. o acompanhamento, a
sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
111 - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e
pareceres sobre a gestão dos administradores públicos:
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e
pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação
de consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físicofinanceira dos projetos e atividades constantes dos orçamentos
da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do
Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências
cabíveis;
exercer o controle da execução dos orçamentos da
XI
União;
XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a
participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo
sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais elo Sístema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas da governo,
inclusive ações descentralizadas executadas à conta. de.recursos
oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais,
a supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional. .. no.desempenho das atribuições previstas no art. 2? desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual
do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro N acionai e subsidiar a formulação da política de financiamento da
despesa pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeíro do Tesouro Nacional;
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III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV- manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos
internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro N acíonaI;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a divida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o
acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro
Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X

instituir e manter o Plano de Contas Único da

União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização .dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela
execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de
decisões e ao apoio à supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do
Presidente da República e a consolidação dos balanços dos estados, Distrito Federal e municípios:
XIII - promover a integração com as demais esferas de
governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
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TíTULO III
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a
ser disciplinada, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo, tém como órgão central o Ministério do Planejamento e
Orçamento.
§ I? Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas E statais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais:
e) a Secretaria de Orçamento Federal:
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis. militares e órgãos da
Presidência da República.
§ 2? Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à .supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão central.
§ 3? Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e _controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4? Subordinam-se tecnicamente à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais os representantes da
União nos Conselhos de Administração das empresas referidas
no parágrafo anterior.
§ 5? Dentre os membros do conselho de administração das
empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá
um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
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§ 6? Sem preJUIZO das competências constitucionais e legais de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de
Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos públicos, na forma a
ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TíTULO IV

Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato
do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Politicas Públicas e
Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea] e da categoria
funcionalTécnico do Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500,
criado pelo Decreto n? 75.461, de 7 de março de 1975, integram a
estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e
de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercicio será definido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos criados pelo Decreto-Lei n? 2.346, de 23 de julho de 1987,
distrÜ,uíd;' confo~;"e Anexo L
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. E vedada a nomeação para o exercicio de cargo
em cõmíssão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
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I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma
definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de
contas de Estado, do Distrito Federal ou de Municipio, ou ainda, por conselho de contas de Municipios;
U - punidas, sem possibilidade de recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;
UI - condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II
e XI da Parte E special do Código Penal Brasileiro, na Lei n?
7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de
1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo
aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que
impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos
Poderes da União, bem como para os membros de comissões de
licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado
pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas
de Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes
constantes dos arts. 12 e 13.
CAPiTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I - atividade político-partidária:
U - profissão liberal.
Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de
Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
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§ I? Quando a documentação ou informação prevista neste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado
tratamento especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2? O servidor que exerce funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos
sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente. para a
elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3? Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerà, em regulamento,
a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre
os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos
orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle,
no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com
a classificação funcional-programática constante do Orçamento
Geral da União.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em
concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento,
durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a até cinqüenta por cento da remuneração do cargo a
que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade
e observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob a forma de sociedades de economia mista e de
empresas públicas do Governo Federal.
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Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar,
trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre
os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos
programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no
prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle
Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda
os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das secretarias de controle interno, dos Ministérios
Civis e dos órgãos da Presidência da República, exceto o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria Geral da Presidência
da República, o Estado-Maior das Forças Armadas e a
Advocacia Geral da União.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a
transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), e as Funções Gratificadas (FG) existentes no ãmbito do Sistema de Controle Interno.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Centrai de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ I? Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle, DAS 101.6.
§ 2? Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle,
cinco cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois
cargos DAS 101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, 8 cargos
DAS 102.1 e um DAS 102.2.
§ 3? Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional,
um cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS
101.3, três cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS 102.1.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas
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entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades
de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro N acional, independentemente da ocupação de cargo em
comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério
do Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
n - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
In - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ I? Fica criado o cargo de Secretário de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, DAS-I01.6.
§ 2? Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, um cargo DAS-I01.5.
§ 3? Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias. as providências necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, bem como a.
criar por transformação ou transferir no âmbito do Ministério
do Planejamento e Orçamento, mediante alteração de denominação e especificação. sem aumento de despesas, cargos e funções
de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e Funções Gratificadas (FG).
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na
formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza
setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e
regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos,
programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
§ I? O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e
terá sua composição e o regimento interno estabelecido pelo Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
§ 2? O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
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Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas
estatais com os objetivos e a execução da política econômica
mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias
básicas de politicas para a atuação das empresas estatais;
11 - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
111 - aprovação dos parâmetros para a politica de preços
e tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou oligopolizados, em consonãncia com os objetivos
macroeconômicos, definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da politica de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação da proposta do plano de fontes e usos e
do orçamento de investimento das empresas estatais;
VI - aprovação dos parãmetros para as politicas salarial
e de benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de
trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;

VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais.
Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que
o presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu VicePresidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda;
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II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que
for objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de E stado, nas reuniões em que forem
objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal
sob sua supervisão.
§ I? Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presídente, sem direito a voto;

I - os diretores·presidentes das empresas estatais, nas
reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Admínístração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de
deliberação.
§ 2? A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do
Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3? Os Ministros de Estado serão substituidos em seus
impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4? O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu Regimento
Interno.

Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n? 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação;
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser
designado para o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que a Ciset tiver atuação."

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 839, de 19 de janeiro de 1995.
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Art. 36. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
Art. 14 da Medida Provisória n:' 899, de 16 de fevereiro de 1995
Carreira Finanças e Controle
Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle
Total

Situação
D.L.2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

3000
4000
7000

1457
2444
3901

4500
2500
7000

ANEXO 11
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória n? 899, de 16 de fevereiro de
1995
Distribuição de Cargos
DAS

Qte. 'I'ot.

101.6
101.6

101.5

7

10104

65

Denominação

1 Secretário Federal de Controle
1 Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais
4 Diretores de Departamento
1 Secretário-Adjunto de Controle
1 Corregedor-Geral
1 Secretário de Controle Interno
37 Coordenadores-Gerais
23 Delegados Federais
1 Corregedor- Adjunto

3 Diretores-Adjunto
1 Chefe de Gabinete
101.3
102.3
102.2
101.2

3
1
78

102.1

14

Total

174

4

4
3
1
78
14

Coordenadores
Assessores
Assessor
Chefes de Divisão
Assessores
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 900, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a assunção, pela União,
de crédito da Export DeveJopment Corporation (EDe) e de debêntures emitidas pela
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., bem como sobre a utilização
de créditos da União junto à Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica a União autorizada a assumir as seguintes
dividas da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S .A.
junto à: a) agência Export Development Corporation (EDC), no
valor de até US$ 125,052,502.25 (cento e vinte e cinco milhões,
cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois dólares norteamericanos e vinte e cinco centavos), decorrente de empréstimo
externo: e b) divida referente a debêntures emitidas em i? de julho de 1989, no valor de até R$ 79.872.045,49 (setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quarenta e cinco reais e
quarenta e nove centavos), equivalente a até 142.171.672,29 Ufir,
em i? de julho de 1994.
Art. 2? O crédito, decorrente da sub-rogação dos direitos
relativos à assunção das dívidas mencionadas no artigo anterior, será utilizado, pela União, para aumento de capital social
da Embraer.
Art. 3? Fica a União autorizada a receber em pagamento
do crédito decorrente da assunção das obrigações da Embraer,
no valor de R$ 276.131.351,59 (duzentos e setenta e seis milhões,
cento e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e nove centavos), equivalentes a 491.511.839,79 Ufir, referente ao saldo de operação de empréstimo externo, contratado
em 2 de agosto de 1991, entre a Embraer e o Banco do Brasil
S.A., assumido pela União, em 15 de abril de 1994, no âmbito do
Acordo de Reestruturação da Divida Externa Brasileira (1992
Financing Plsns, bens imóveis e outros bens e direitos de propriedade da Embraer, inclusive do Projeto CBA-123 Vector,
uma .•aeronave turboélice pressurizada para dezenove passageiros.
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Parágrafo único. Não sendo apresentados bens imóveis e
outros bens e direitos de propriedade da Embraer em valor suficiente para a liquidação do montante de que trata o caput deste
artigo, a União utilizará o saldo remanescente para proceder a
aumento de capital social da Embraer, até o valor necessário
para a liquidez total do débito qualificado neste artigo.
Art. 4? Fica delegada competência ao Ministro de Estado
da Aeronáutica para, em nome da União, observada a legislação
pertinente em vigor, formalizar o contrato de cessão onerosa de
parte dos direitos de propriedade industrial do Projeto CBA-123
Vector.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 840, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Mauro José Miranda Gandra

MEDIDA PROVISÓRIA N? 901, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Altera a Lei n? 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com. força de lei:
Art. I? Os dispositivos adiante indicados da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. I?
.
II - contribuir para a redação e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor
público;
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«Art. 2? Poderão ser objeto de desestatiz ação, nos
termos desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas
direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou
ato do Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por
qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto
da União;
IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que
tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas,
na forma do Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.
§ I? Considera-se desestatiz ação a alienação, pela
União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas delíberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores
da sociedade.
§ 2? Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às participações minoritárias diretas e indiretas da
União, no capital social de qualquer outras sociedades.
§ 3? Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas públicas ou sociedade de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que
tratam os incisos XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I,
alinea c, e o art. 177 da Constituição Federal, ao Banco do
Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegurador referido
no inciso II do art. 192 da ConstituiçãO Federal, não se
aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações.»
«Art. 4? As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive
de controle acionário, preferencialmente mediante a pul verização de ações;
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IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou
cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial
de seus empreendimentos, com a conseqliente alienação de
seus ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços
públicos.
§ I? A transformação, a incorporação, a fusão ou a
cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais
poderão ser utilízadas a fim de viabilizar a implementação
da modalidade operacional escolhida.
§ 2? Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa,»

«Art. 5? O Programa Nacional de Desestatização terá
como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de
Desestatização, diretamente subordinado ao Presidente da
República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade' de Presidente;
H
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IH
Ministro de Estado da Fazenda;
IV
Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado.
§ I? Das reuniões para deliberar sobre as desestatizaçôes de empresas ou serviços públicos participará, com dí-

reito a voto, o titular do Ministério ao qual essa empresa
ou serviço se vincule.
§ 2? Quando se tratar de desestatízação de instituições financeiras, participará das reuniões com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3? Participará também das reuniões, sem direito a
voto, um representante do Banco N acionai de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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§ 4? O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 5? Quando deliberar ad referendum do Conselho, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira
reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 6? O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de E stados, bem como representante de entidades
públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado
por seu presidente.

§ 8? N as ausências ou impedimentos do Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
as reuniões do Conselho serão presididas pelo Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 9~ Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão representados por substitutos por
eles designados."

«Art. 6?

Compete ao Conselho Nacional de Desestati-

zação:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da
República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de
instituições financeiras de empresas, serviços públicos e
participações minoritárias no Programa;
II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às
desestatiz açõas:
c) as condições aplicáveis às desestatizações:
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita
pela União;
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e) a fusão. incorporação ou cisao de sociedades e a
criação de subsidiária integral, necessárias à viabilização
das desestatizações;
t) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de
Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
In - determinar a destinação dos recursos proveníentes da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao
exercício de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao
Programa Nacional de Desestatização que venham a ser
encaminhadas pelo Presidente do Conselho."
«Art. 7? Compete ao Presidente do Conselho N acionai de Desestatização:
I - presidir as reuniões do Conselho;
11 - coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
111 - encaminhar à deliberação do Conselho -as matérias previstas no art. 6? desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação
de servidores da Administração Pública direta e indireta,
para integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21,
inciso 111, desta lei."

«Art. 8? A desestatização de serviços públicos, efeti·
vada mediante uma das modalidades previstas no art. 4~,
pressupõe a delegação, pelo Poder Público, de concessão
ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada
a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes
específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do
edital de desescatíz acâo.»
«Art , 9? Sempre que houver razões que justifiquem, a
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cial do capital social da empresa ou instituição financeira
objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais
em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos socíais..
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatiz ação, de natureza contábil, constituido mediante vinculação a este, a título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que teuham sido incluídas no Programa Nacional de
Desestatização.
§ 1? As ações representatívas de participações societárias minoritárias, incluidas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo N acionai de Desestatização.
§ 2? Serão emitidos Recibos de Depósíto de Ações
(RDA), intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em
favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional
de Desestatização.
§ 3? Os Recibos de Depósitos de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando
do encerramento do processo de desestatização.
§ 4? Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatização manterão as
ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se encerre o processo de desestatiz.ação..

«Art. 11. A União e as entidades da Administração
indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável
de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário
Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão da
sociedade no referido Programa, depositar as suas ações
no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de
bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de
conversões de debêntures, quando couber.»
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«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público
das condições em que se processará a alienação do controle
acionário de empresa ou instituição financeira incluída DO
Programa N acional de Desestatização, assim como de sua
situação econômica. financeira e operacional, será dada
ampla divulgação das informações necessárias, mediante a
publicação de edital, no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo
menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual
do capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou se estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econõmico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades por esta controladas direta ou indiretamente, e
aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base
nos estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
11 a indicação, se for o caso, de que será criada ação de
classe especial e 08 poderes nela compreendídos.»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou
jurídicas estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular
dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá
utilizá-los, preferencialmente, na quitação de suas dívidas
vencidas perante a Uníão ,»
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"Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatiaação, autorizado a definir os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
U - manutenção da possibilidade de utilização, como meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias da Caixa Econõmica Federal (LH -CEF),
bem como dos titulos e créditos jâ renegociados e que, no
momento da renegociação, eram passíveis dessa utilização;
lU - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou
contra entidades por ela controladas, inclusive aquelas em
processo de liquidação, desde que gozem de garantia ou
coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá
incluir novos meios de pagamento e modalidades operacfõnais no PND.»
"Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser submetido à deliberação do órgão competente do
títular das ações:
Parágrafo úníco. A Resolução do Conselho Nacional
de Desestatização que aprovar as condições geraís de desestatízação será utilizada pelo representan}e do títular
das ações como instrução de voto para deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo .»
"Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será
administrado pelo Banco N acionai de Desenvolvimento
Econõmico e Social (BNDES), designado Gestor do Fundo..
"Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional,
necessário ao funcionamento do Conselho N acionai de Desestatízação, aí se incluindo 08 serviços de secretaria;
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II - divulgar os processos de desastatiz ação, bem
como prestar todas as informações .que vierem a ser solícitadas pelos poderes competentes;
lU - constituir grupos de trabalho, integrados por
funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos
termos do art. 7?, inciso IV, desta lei, para o fim de prover
apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução
das desestatizacões:
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional
de Desestatização as matérias de que trata O inciso II do
art. 6? desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatiz ação, para apreciação do Tribunal de Contas da
União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras
matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatízação de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a
critério do Conselho Nacional de Desestatização, ser feito
pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de
empresa especializada.»
"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluidas no Programa N acionaI de Desestatízação o fornecimento, em tempo hábil,
das informações sobre as mesmas, necessárias à execução
dos processos de desestatízacão.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação
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justificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento
de informações e outros dados necessários à execução dos
processos de desestatízação.»
"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestati·
zação caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor liquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a
juízo do Gestor do Fundo Nacional de Desestatíaação, poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artigo.»
Art. 2~ No caso de o Conselho Nacional de Desestatização
deliberar a dissolução de sociedade íncluída no PND, aplicar-seão, no que couber, as disposições da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990.
Art. 3? O Gestor do Fundo manterá assistência juridica
aos ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestat.iz ação, na hipótese de serem demandados em razão
da prática de atos decorrentes do' exercicio das suas respectivas
funções no referido órgão.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 841, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 5? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISORIA N? 902, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, as máquinas, os aparelhos e
os instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou
de fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do referido imposto, relativos a matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 842, 19 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 1995.
Brasilia, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

o anexo está publicado no no de 17.2.1995, pâgs. 2150/2153.
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 903, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre alteração do Decreto-Lei
n. 1.804, de 3 de setembro de 1980.
O

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei: .
Art. I? Fica revogado o § 3? do art. I? do Decreto-Lei n?
1.804, de 3 de setembro de 1980, com a redação dada pelo art. 93
da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 843, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Sérgio Motta

MEDIDA PROVISÚRIA N? 904, DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Seguridade SdeiE.l do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1? A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide sobre sua remuneração conforme definida no inciso In do
art. I? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(2): 589-721,fev. 1995
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da mediante aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a
seguir, com vigência a partir de i? de julho de 1994 e até a data
de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei n? 8.622, de 19-1-93, Anexo III)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D. Padrão IV - N A, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D. Padrão IV - NA, exclueive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimenta básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C. Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimente básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão IV, NS

12

Art. 2? A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguri·
dade Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Físcal, de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme
definida no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3? Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional
nos prazos e nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. N a hipótese de não ocorrer O recolhimento de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou da entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de 11
de dezembro de 1990.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 844, de 19 de janeiro de 1995.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÚRIA N? 905, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito
fiscal, mediante ressarcimento do valor de
contribuições sociais (PIS/Pasep e Cofins)
nos casos que especifica, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica instituído, a favor do produtor exportador de
mercadorias nacionais, crédito fiscal, mediante ressarcimento
em moeda corrente, destinado a compensar o custo representado
pelas contríbuíções sociaís de que tratam as Leís Complementares n?s 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970,
e 70, de 30 de dezembro de 1991, que incidirem sobre o valor das
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos no mercado interno pelo exportador para utilização DO processo produtivo.
Art. 2? A base de cálculo do crédifo fiscal será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no art. 1?, do percentual correspondente à relação
entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
exportador.
Art. 3? O crédito fiscal será o resultado da aplicação do
percentual de 2,65% sobre a base de cálculo definida no art. 2?
f"1nl ,

.D;Q
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Art. 4? Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediá. rios e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas DO art.
1 ~, tendo em vista, quanto ao valor dos insumos, o constante
da respectiva nota fiscal de venda ao exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á subsidiariamente a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento dos conceitos de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Art. 5? O beneficio ora instituído é condicionado à apresentação, pelo exportador, das guias correspondentes ao recolhimento, pelo seu fornecedor imediato, das contribuições devidas nos termos das Leis Complementares n?s 7 e 8, de 1970, e
70, de 1991.
§ i? O Ministro da Fazenda poderá estabelecer outros requisitos para a fruição do benefício a que se refere o art. i?
§ 2? A eventual restituição das importâncias recolhidas
em pagamento das contribuições que serviram à comprovação
prevista neste artigo, inclusive quando sob a forma de compensação mediante crédito, implica a imediata devolução, por parte
do exportador beneficiário do crédito, do valor correspondente à
restituição ou compensação, acrescido de atualização monetária
de juros, calculados de acordo com as normas que regem o atraso de pagamento das referídas contríbuições.

Art. 6? O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento desta medida provisória.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 845, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 906. DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a contratar com a Iteipu Binacional pagamento de
crédito junto ao Tesouro Nacional com
títulos da dívida externa brasileira,
denominados Brazil Investment Bond
(BIB), em valor correspondente a até US,
92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos
da América).

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Const ituíção, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar contrato com a Itaipu Binacional para pagamento de débito junto
ao Tesouro Nacional com titulos da divida externa brasileira,
denominados Brazil Investment Bond (BIB). em valor correspondente a até US$ 92.800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América).
Art. 2? O débito a que se refere o artigo anterior. decorrente substancialmente do Aviso MF-087!85. que autorizou o
Tesouro Nacional a honrar garantia prestada a empréstimo externo em benefício da Itaipu Binacional, será cancelado pelo Tesouro Nacional após comunicação do Morgan Guaranty Trust
Company of New York, Agente Fiscal dos títulos referidos no
art. I?
Art. 3? Os titulos serão recebidos pela Itaipu Binacional
em pagamento de dívida da Administração N acionai de Eletricidade (Ande), empresa estatal paraguaia detentora de metade do
capital da Itaipu Binacional, em operação externa vinculada a
operação interna.
Art. 4? O contrato entre a Itaipu Binacional e a União Federal, com interveniência da Ande. terá as seguintes condições
financeiras:
I - os títulos serão recebidos pela Itaípu Binacional pelo
seu'v alor nominal;
II - O deságio obtido pela Ande no mercado secundário,
em decorrência da aquisição dos títulos, será rateado com o TeCol. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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souro N acionai e por este apropriado na proporção de cinqüenta
por cento de seu montante;
111 - os custos em que, comprovadamente. incorrer a
Ande para aquisição dos titulos serão deduzidos do deságio,
previamente ao rateio previsto no inciso anterior, até o limite de
dez por cento do valor total da operação.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 846, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÚRIA N? 907, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da

contribuição para o Programa de lnteurecão Social (PIS) devida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o § 1? do art. 22 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá ou-

tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Para efeito exclusivo de determinação da base de
cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n? 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos
Decretos-Leis n?s 2.445 e 2.449, de 29 de junho de 1988 e 21 de
julho de 1988, respectivamente, as pessoas juridicas referidas no
§ I? do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão
efetuar, nos' exercícios financeiros de 1994 e 1995, as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional;
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r
reversões de provisoes operacionais e recuperações
de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas;
11 - valores correspondentes a diferenças positivas:
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações swap ainda não liquidadas;
111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a)

despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, emprésti-

mos e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do
exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
dI despesas de cãmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
f) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
d) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluidos
na receita bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas
e fechadas:
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a) parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provrsoes ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos
na receita bruta operacional;

VI -

no caso de empresas de capitalização:

a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provi-

sões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisoes ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluidos
na receita bruta operacional.
§ I? Consideram-se despesas ou encargos, para fins do
disposto neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada
a dedução de juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;
§ 2? No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas operações, desde que destacados de qualquer outra
espécie de remuneração ou de atualização.
§ 3? A correção monetária do imobilizado de arrendamento mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor
das despesas e dos encargos de que tratam as alíneas a a d do
inciso nr.
§ 4? No caso das empresas de arrendamento mercantil, a
dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a c do inciso 111 e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5? Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é
o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6? As exclusões de deduções previstas neste artigo
restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades
nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislaeão pertinente.
Art. 2? Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídicas mencionadas no § I? do art. 22 da Lei n? 8.212, de

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995

652

1991, obrigadas à contribuição de que trata a Lei Complementar
n? 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 3? As empresas públicas, sociedades de economia
mista e respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades
controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas a pessoa jurídica pela legislação do imposto
de renda, e as sociedades cooperativas, em relação às operações
praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados com prejuízo que não representem ingresso de
novas receitas.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de I? de junho de
1994. Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 847, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 6? Ficam revogados o art. 5? da Lei n? 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2? do art. I? do Decreto-Lei
n? 2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 2.449,
de 1988.
Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÚRIA N? 908, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário
mínimo, altera disposições das Leis n~
8.212 e nf 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir de I? de setembro de 1994, o salário
mínimo fica fixado em R$ 70,00 (setenta reais) mensais, R$ 2,33
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(dois reais e trinta e três centavos) diários e R$ 0,32 (trinta e
dois centavos) horários.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a politica nacional do saláriomínimo, bem assim. sobre novas medidas necessárias à compatibilização da mesma com o equilíbrio das contas
públicas, especialmente na área da Previdência Social.
Art. 2? O art. 30 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 30.
.
.

1-

.

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea
anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos a seu
serviço, no dia 2 do mês seguinte ao de competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o
vencimento cair em dia em que não haja expediente bancácio;
IH - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art.
25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção, na forma estabelecida. em
regulamento.
Art. 3? Os arts. 106, com a redação dada pelas Leis n?s
8.861, de 25 de março de 1994, e 8.870, de 15 de abril de 1994, e
143 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
(Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a
apresentação da Carteira de Identificação e Contribuição
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(CIC) referida no § 3? do art. 12 da Lei n? 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade rural referente a período anterior a 16 de abril de
1994, observado o disposto no § 3? do art. 55 desta lei, farse-á alternativamente através de:

lU - declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
desde que homologada pelo INSS;
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de
produtores em regime de economia familiar;
V -

bloco de notas do produtor rural. ..

"Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como
segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I ou do inciso IV ou
VII do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por
idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta lei,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência do referido benefício ...
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 848, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 909, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dá nova redação a dispositivos das
Leis n?s 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e
8.541, de 23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O disposto no art. 2? da Lei n? 8.849, de 28 de janeiro de 1994, somente se aplica aos dividendos, às boniflcaçôes
em dinheiro, aos lucros e aos outros interesses, apurados a partir de 1? de janeiro de 1994, pagos ou creditados por pessoa
jurídica tributada com base no lucro real a sócios ou acionistas,
pessoas fisicas ou iurídícas, residentes ou domiciliadas no Pais.
Art. 2? Os dispositivos da Lei n? 8.849, de 1994, adiante
indicados, passam a vigorar com a seguinte redação,
l:enumerando-se para 9? o seu art. 8?
«Art. 2?
"
.
§ 1? O imposto descontado na forma deste artigo será:

a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste
anual do beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção
monetária, compensável com O imposto' de renda quea pessoa juridica beneficiária, tributada com base no lucro real,
tiver de recolher relativo à distribuição de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
§ 2? A compensação a que se refere a alínea b do parágrafo anterior poderá ser efetuada com o imposto de renda, que a pessoa jurídica tiver que recolher, relativo à retenção na fonte sobre a distribuição de lucros ou dividendos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
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§ 3? Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 1994, o imposto a que se refere este artigo
será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir), pelo valor desta fixado para o mês de ocorrência do fato gerador.
§ 4? A incidência prevista neste artigo alcança exclusivamente a distribuição de lucros apurados na escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base no
lucro real.
§ 5? Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 1994, o imposto descontado na forma deste
artigo será recolhido até o último dia útil do mês seguinte
àquele em que ocorrer o fato gerador, reconvertido para
reais com base na expressão monetária da Ufir vigente no
mês de pagamento.
Art. 3? Os aumentos de capital das pessoas jurídicas
mediante incorporação de lucros ou reservas não sofrerão
tributação do imposto sobre a renda.
§ I? Podem ser capitalizados nos termos deste artigo
os lucros apurados em balanço, ainda que não tenham sido
submetidos à tributação.
§ 2? A isenção estabelecida neste artigo se estende
aos sócios, às pessoas físicas ou jurídicas, beneficiárias de
ações, quotas ou quinhões resultantes do aumento do capital social, e ao titular da firma ou empresa individual.
§ 3? O disposto no § 2? não se aplica se a pessoa
jurídica, nos cinco anos anteriores à data de incorporação
de lucros ou reservas ao capital, restituiu capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social; neste
caso, o montante dos lucros ou reservas capitalizados será
considerado, até o montante da redução do capital, corrigido monetariameIltecom base na variação acumulada da
Ufir, como lucro ou dividendo distribuído, sujeito, na forma da legislação em vigor, à tributação na fonte e na declaração de rendimentos, quando for O caso, como rendimento dos sócios; dos acionistas ou do titular da pessoa
jurídica.
§ 4? Se a pessoa iurídíca, dentro dos cinco anos subseqüentes à data da incorporação de lucros ou reservas,
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restituir capital social aos SOC10S ou ao titular, mediante
redução do capital social ou, em caso de liquidação, sob a
forma de partilha do acervo liquido, o capital restituído
considerar-se-á lucro ou dividendo distribuído, sujeito, nos
termos da legislação em vigor, à tributação na fonte e na
declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos acionistas ou do títular.
§ 5? O disposto no parágrafo anterior não se aplica nos
casos de:
a) aumento do capital social mediante incorporação de reserva de capital formada com ágio na emissão de ações, com o
produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, ou com correção monetária do capital;
b) redução de capital em virtude de devolução aos herdeiros da parte de sócio falecido, nas sociedades de pessoas;
c) rateio do acervo líquido da pessoa jurídica dissolvida, se
o aumento de capital tiver sido realizado com a incorporação de
ações ou quotas bonificadas por sociedade de que era sócia ou
acionista;
d) reembolso de ações, em virtude de exercicio, pelo acionista, de direito de retírada assegurado pela Lei n? 6.404, de 15
de dezembro de 1976.

§ 6? O disposto nos §§ 3? e 4? não se aplica às sociedades
de investimento isentas de imposto.
§ 7? A sociedade incorporadora e a resultante da fusão sucedem as incorporadas ou fundidas, sem interrupção 'de 'prazo,
na restrição de que tratam os §§ 3? e 4?
§ 8? As sociedades constituídas por cisão de outra e a sociedade que absorver parcela de patrimônio da sociedade cindida sucedem a esta, sem interrupção de prazo, na restrição de
que tratam os §§ 3? e 4?
§ 9? Nos casos dos §§ 7? e 8?, a restrição aplica-se ao montante dos lucros ou das reservas capitalizados proporcional à
contribuição:
a) da sociedade incorporada ou fundida para o capital social da incorporadora ou resultante da fusão; ou
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b) de. parcela do patrimônio liquido da sociedade cindida
para o capital social da sociedade que absorveu essa parcela.
Art. 4?
o.. ,
.
Art. 5? A soma das deduções a que se referem as Leis n?s
6.321, de 14 de abril de 1976, 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e
o Decreto-Lei n? 2.433, de 19 de maio de 1988, não poderá reduzir o imposto devido em mais de oito por cento, observado o
dispoto no § 2? do art. 10 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992.
Art. 6? A soma das deduções a que se referem o § 2? do
art. 26 da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e o § 2? do
art. 1? da Lei n? 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá reduzir o imposto devido pela pessoa jurídiea em mais de três por
cento, observado O disposto no § 2? do art. 10 da Lei n? 8.541, de
1992.
Parágrafo único. O valor absoluto do limite global dos incentivos de que trata este artigo será fixado anualmente pelo
Poder Executivo, obedecido o limite nele estabelecido.
Art.7? .. o
o
oo.. o
.
Art. 8? O beneficiário dos rendimetnos de que trata o art.
2? que, mediante prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal, optar pela aplicação do valor dos lucros e dividendos
recebidos, na subscrição de aumento de capital de pessoa jurfdica, poderá requerer a restituição do correspondente imposto de
renda retido na fonte por ocasião da distribuição.
0.

§ 1? A restituição subordina-se ao atendimento cumulatívo das seguintes condições:
a) os recursos sejam aplicados, na subscrição do aumento
de capital de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
no prazo de até noventa dias da data em que os rendimentos foramdistribuídos ao beneficiário;
b) a incorporação, mediante aumento do capital social da
pessoa juridica receptora, ocorra no prazo de até noventa dias
da data em que esta recebeu os recursos:
c) o valor dos lucros e dividendos recebidos até 31 de dezembro de 1994, será convertido em quantidade de Ufir pelo valor desta vigente no mês da distribuição, e reconvertido para
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reais com base no valor da Ufir fixado para o mês dos atos referidos nas alineas a e b.
§ 2? O valor do imposto a restituir, em relação aos fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, será o correspondente à quantidade de Ufír, determinada nos termos do § 3?
do art. 2?, aplicando-se, para a reconversão em reais, o valor da
Ufir vigente no mês da restituição, a qual deverá ser efetuada
no prazo de sessenta dias, contados da incorporação a que se
refere a alinea b.
§ 3? Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
1 ~ de janeiro de 1995, o valor do imposto de renda na fonte, ou
pago pelo contribuinte, correspondente às receitas computadas
na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, poderá, para efeito' de compensação com o imposto apurado no encerramento do ano-calendário, ser atualizado monetariamente
com base na variação da Ufir verificada entre o trimestre subseqüente ao da retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao
da compensação.
§ 4? Ao aumento de capital procedido nos termos deste artigo aplicam-se normas do art. 3?, relativamente à tributação
pelo imposto de renda.
§ 5? Fica o Ministro da Fazenda autorizado a expedir normas necessárias à execução do disposto neste artigo,»
Art. 3? Os arts. 43 e 44 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 43.
§ 2? O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, bem como
a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, e o
imposto e a contribuição incidentes sobre a omissão serão
definitivos.
§ 3? A base de cálculo de que trata este artigo será
convertida em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) pelo valor desta no mês da omissão.
§ 4? Considera-se vencido o imposto e as contribuições para a seguridade social na data da omissão.
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Art. 44.
.
.
§ I? O fato gerador do imposto de renda na fonte
considera-se ocorrido no dia da omissão ou da redução índevida.
.... .. . .... . .. ... . .... . . . .. . .... . . ... . .... . . .. . . .. . . .... "
Art. 4? As multas previstas na legislação tributária federal, cuja base de cálculo seja o valor da operação, serão calculadas sobre o valor desta, atualizado monetariamente com base
na variação da Ufir verificada entre o mês da operação e o mês
do respectivo pagamento ou lançamento de oficio.
Parágrafo único. No caso de lançamento de ofício, a base
de cálculo da multa, atualizada monetariamente na forma deste
artigo, será convertida em quantidade de Ufir, pelo valor desta,
vigente no mês do lançamento.
Art. 5? Presume-se, para efeitos legais, rendimento pago
aos sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na proporção da
participação do capital social, ou integralmente ao titular da
empresa individual, o lucro arbitrado deduzido do imposto de
renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro.

Parágrafo único. Em relação aos fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 1994, o rendimento referido no caput deste artigo será tríbutado, exclusivamente na fonte, à alíquota de
15%, devendo o imposto ser recolhido até o último dia útil do
mês seguinte ao do arbitramento.
Art. 6? Fica reduzida para 1,5% a alíquota do imposto de
renda na fonte, de que tratam os arts. 52 e 53 da Lei n? 7.450, de
23 de dezembro de 1985.
Art. 7? O Banco Central do Brasil poderá deduzir da base
de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) as despesas por ele incorridas com operações realizadas para regular e executar as políticas monetária e cambial do Governo Federal, vedada a dedução
de qualquer despesa administrativa.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 849, de 20 de janeiro de 1995.
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Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos, com referência aos arts. I?,
2? e 5? a partir de I? de janeiro de 1994, observado o periodo de
vigência da Ufir diária, nos termos da legislação pertinente.
Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N? 910, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1995
Altera o art. 60 da Lei n." 8.694, de 12 de
agosto de 1993, que dispõe sobre as âiretrizes para a elaboração e execução da lei oro
çamentária anual de 1994

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 60 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto de 1993,
alterado pela Lei n? 8.938, de 25 de novembro de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 60. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazo limite para encaminhamento ao Congresso
Nacional a data de 12 de dezembro de 1994."
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 850, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 911, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional
Art. I? A partir de I? de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser o Real (art. 2? da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
.§ I? As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do símbolo R$.
§ 2? A centésima parte do Real, denominada «centavo»,
será escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.
§ 3? A paridade entre o Real e o Cruzeiro Real, a partir de
I? de julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade Real
de Valor (URV) e o Cruzeiro Real fixada pelo Banco Central do
Brasil para o dia 30 de junho de 1994.
§ 4? A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá fixa para os fins previstos o art. 3?, § 3?, da Lei n? 8.880,
de 27 de maio de 1994, e no art. 2? desta medida provisória.
§ 5? Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária nos mercados e valores mobiliários e de títulos da dívida pública, na cotação de moedas estrangeiras, na Unidade Fiscal de Referência (Ufir) e na determinação da expressão monetária de outros valores que necessitem da avaliação de grandezas
inferiores ao centavo,- sendo as frações resultantes desprezadas
ao final dos cálculos.
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Art. 2? O Cruzeiro Real, a partir de 1? de julho de 1994,
deixa de integrar o Sistema Monetário Nacional, permanecendo
em circulação como meio de pagamento as cédulas e moedas dele
representativas, pelo prazo de trinta dias, na forma prevista nos
§§ 3? e 4? do art. 3? da Lei n? 8.880, de 1994.
§ 1? Até o último dia útil de julho de 1994, os cheques ainda emitidos com indicação de valor em Cruzeiros Reais serão
acolhidos pelas instituições financeiras e pelos serviços de compensação, sem prejuízo do direito ao crédito, nos termos da legislação pertinente.
§ 2? Os prazos previstos no caput e no parágrafo anterior
poderão ser prorrogados pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? Os documentos de que trata o § 1? serão acolhidos e
contabilizados com a paridade fixada, na forma do art. 1?, § 3?,
para o dia 1? de julho de 1994.
Art. 3? O Banco Central do Brasil emitirá o Real mediante a prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente, observado o disposto no art. 4? desta medida provisória.
§ I? As reservas internacionais passíveis de utilização para composição do lastro para emissão do Real são os ativos de
Iiquidez internacional denominados ou conversíveis em dólares
dos Estados Unidos da América.
§ 2? A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência
a que se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos da América para cada Real emitido.
§ 3? Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas vinculadas não se incorporarão a estas, sendo incorporadas
às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 4? O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios
aprovados pelo Presidente da República:
a) regulamentará o lastreamento do Real:
b) definirá a forma como o Banco Central do Brasil administrará as reservas internacionais vinculadas;
c) poderá modificar a paridade a que se refere o § 2? deste
artigo.
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§ 5? O Ministro de Estado da Fazenda submeterá ao Presidente da República os critérios de que trata o parágrafo anterior.

Art. 4? Observado o disposto nos artigos anteriores, o
Banco Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o seguinte:
I - limite de crescimento para o trimestre outubrodezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) para as emissões de Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;
II - limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as emissões de Real no conceito ampliado;
lI! - nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda a programação monetária de
que trata o art. 6? 'desta Medida Provisória estimará os percentuais de alteração das emissões de Real em ambos os conceitos
mencionados acima.
§ 1? Para os propósitos do contido no caput deste artigo, o
Conselho Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, definirá os componentes do
conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o art. 3? desta medida provisória.
§ 2? O Conselho Monetário N acionai, para atender a situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasi! a exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes
dos percentuais previstos no caput deste artigo.
§ 3? O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do
Ministro de Estado da Fazenda, submeterá ao Presidente da
República os critérios referentes à alteração de que trata o § 2?
deste artigo.
§ 4? O Conselho Monetário N acionai, de acordo com diretrizes do Presidente da República, regulamentará o disposto
neste artigo, inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das emissões autorizadas e em circulação e a definição de
emissões no conceito ampliado.
Art. 5? Serão grafadas em Real, a partir de 1? de julho de
1994: as demonstrações contábeis e financeiras, os balanços, os
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cheques. os títulos, os preços, os precatórios, os valores de contratos e todas as demais expressões pecuniárias que se possam
traduzir em moeda nacional.

CAPÍTULO II
Da Autoridade Monetária
Art. 6? O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional no início de cada trímestre,
programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no
mínimo:
I - estimativas das faixas de variação dos principais
agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar
a estabilidade da moeda;
II - análise da evolução da economia nacional prevista para o próximo trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ 1? Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a
programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
§ 2? O Congresso N acionaI poderá, com base em parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar
do seu recebimento.
§ 3? O decreto legislativo referido no parágrafo anterior
limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum da programação
monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 4? Decorrido o prazo a que se refere o § 2? deste artigo,
sem apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso N acíonaI, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5? Rejeitada a programação monetária, nova programação deverá ser encaminhada nos termos deste artigo, no prazo
de dez dias, a contar da data de rejeição.
§ 6? Caso o Congresso Nacional não aprove a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se
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destina, fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia
até sua aprovação.
Art. 7~ O Presidente do Banco Central do Brasil enviará,
através do Ministro de Estado da Fazneda, ao Presidente da
República, e aos Presidentes das duas Casas do Congresso N acionai:
I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;
11 - demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Art. 8~ O Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei n~
4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a ser integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de E stado da Fazenda, na qualidade de
Presidente:
11
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
111 - Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 1~ O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar,
nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum dos
demais membros.
§ 2~ Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião
que se seguir àquela deliberação.
§ 3~ O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 5~ O Banco Central do Brasil funcionará como secretaria-executiva do Conselho.
§ 6~ O Regimento Interno do Conselho Monetário Nacionai será aprovado por decreto do Presidente da República, no
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prazo máximo de trinta dias, contados da publicação desta medida provisória.
§ 7? A partir de 30 de junho de 1994, ficam extintos os
mandatos de membros do Conselho Monetário Nacional nomeados até aquela data.
Art. 9? É criada junto ao Conselho Monetário Nacional a
Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros:
I
Presidente e quatro Diretores do Banco Central do
Brasil;
U
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
UI
Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento
e Orçamento;
IV - Secretário-Executivo e Secretários do Tesouro Nacional e de Politica Econômica do Ministério da Fazenda.
§ 1? A Comissão será coordenada pelo Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 2? O Regimento da Comissão Técnica da Moeda e do
Crédito será aprovado por decreto do Presidente da República.
Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moeda e do Crédito:
I - propor a regulamentação das matérias tratadas na
presente medida provisória, de competência do Conselho Monetário Nacional;
II - manifestar-se, na forma prevista em seu Regimento,
previamente, sobre as matérias de competência do Conselho
Monetário Nacionai, especialmente aquelas constantes da Lei n?
4.595, de 1964;
UI - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Funcionarão também junto ao Conselho Monetário Nacionai as seguintes Comissões Consultivas:
I
de Normas e Organização do Sistema Financeiro;
U
de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
UI
de Crédito Rural;
IV
de Crédito Industrial;
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v -

de Endividamento Público;
VI - de Politica Monetária e Cambial.
§ 1~ A organização, a composição e o funcionamento das
Comissões Consultivas serão objeto de Regimento Interno, a ser
aprovado por decreto do Presidente da República.
§ 2? Ficam extintos, a partir de 30 de junho de 1994, os
mandatos dos membros das Comissões Consultivas.
CAPÍTULO III
Das Conversões para Real
Art. 12. Na operação de conversão de Cruzeiros Reais para Real, serão adotadas quatro casas decimais no quociente da
divisão.
§ 1? Em todos os pagamentos ou liquidações de soma a receber ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para
todos os efeitos legais, os valores inferiores ao correspondente a
um centavo de Real.
§ 2? N as instituições financeiras e nas demais entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a soma
das parcelas desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será
recolhida e creditada ao Tesouro N aconal, no prazo a ser fixado
pelo Poder Executivo, para ser utilizada em programas emergenciais contra a fome e a miséria, conforme regulamentação a
ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 13. A partir de 1? de julho de 1994, todos os valores
expressos em URV passam a ser expressos, de pleno direito, em
igual número de Reais.
Art. 14. As obrigações pecuniárias expressas em Cruzeiros Reais que não tenham sido convertidas em URV até 30 de
junho de 1994, inclusive, serão, em 1? de julho de 1994, obrigatoriamente convertidas em Real, de acordo com as normas desta
medida provisória.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicase às obrigações que tenham sido mantidas em Cruzeiros Reais
por força do contido na Lei n? 8.880, de 1994, inclusive em seu
art. 16.
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Art. 15. Serão convertidos em Real, em 1~ de julho de
1994, segundo a paridade fixada para aquela data:
I
as contas-correntes;
II - os depósitos à vista nas Instituições financeiras;
III - os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancário junto ao Banco Central do Brasil.
Art. 16. Observado o disposto nos §§ 1~ a 4~ deste artigo,
serão igualmente convertidos em Real, em 1~ de julho de 1994,
de acordo com a paridade fixada para aquela data;
I - os saldos das cadernetas de poupança;
II - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da
captação de cadernetas de poupança;
III - os saldos das contas do Fundo de Garantia do
Tempo de' Serviço, do Fundo de Participação PIS/Pasep e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;
IV - as operações de crédito rural;
V - as operações ativas e passivas dos Sistemas F'ínanceiro da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o
disposto nos arts. 20 e 21 desta medida provisória;
VI - as operações de seguro, de previdência privada e
de capitalização;
VII - as demais operações contratadas com base na Taxa
Referencial (TR) ou no indice de remuneração básica dos depósitos de poupança;
VIII - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas nas alíneas anteriores.
§ 1~ A conversão de que trata este artigo será precedida
de atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até 30 de junho de 1994 inclusive, mediante a aplicação da
Taxa Referencial (TR) ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma da legislação vigente.
§ 2~ Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro
rata tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa Referencial (TR) ou o referencial legal ou contratual
pertinente e juros, na forma da legislação vigente.
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§ 3~ O crédito da remuneração básica e dos juros, no que
diz respeito às cadernetas de poupança; ocorrerá somente nas
datas de aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.
§ 4~ Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho
Monetário N acionai, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro
de suas respectivas competências, regulamentarão o disposto
neste artigo.
Art. 17. Os valores das prestações de financiamentos habitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e entidades de previdência privada, quando em condições análogas às utilizadas 'no Sistema Financeiro da Habitação, expressos em Cruzeiros Reais, no mês
de junho de 1994, serão convertidos em Real, no dia 1~ de julho
de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o Real fixada para aquela data.
Parágrafo único. São mantidos o índice de reajuste e a periodicidade contratualmente estabelecidos para atualização das
prestações de que trata este artigo.
Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil e nas instituições financeiras terão seu saldo atualizado, pela
taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), até 30 de junho de 1994 e convertidos para Real
em 1~ de julho de 1994, pela paridade fixada para aquela data.
Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais,
sem cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção
monetária prefixada, serão convertidas em Real, no dia 1~ de julho de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o
Real fixada para aquela data.
Art. 20. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais,
com cláusula de correção monetária baseada em indices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é igualou menor
que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em Real,
no dia 1~ de julho de 1994, observada a paridade fixada para
aquela data, reajustando-se pro rata tempore os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais desde o último aniversário
até o dia 30 de junho de 1994, inclusive, de acordo com o índice
constante do contrato.
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Art. 21. As obrigações pecumarras em Cruzeiros Reais,
com cláusula de correção monetária baseada em indices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em Real, no dia 1~
de julho de 1994, de acordo com as disposições abaixo:
I - dividindo-se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação vigente DO dia do aniversário em cada um dos meses imediatamente anteriores, em número igual aos do último período
de reajuste pleno, pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente
em URV nesses mesmos dias;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior;
lU - reconvertendo-se, em Cruzeiros Reais, o valor encontrado pela URV do dia do aniversário em junho de 1994;
IV - aplicando-se, pro rata tempore sobre o valor em Cruzeiros Reais de que trata o inciso anterior o índice contratual ou
legal até 30 de junho de 1994;
V - convertendo-se em Real o valor corrigido na forma
do inciso anterior pela paridade fixada para aquela data.
§ i? O cálculo da média a que se refere este artigo será feito com base DOS preços 'unitários, nos casos dos contratos para
aquisição ou produção de bens para entrega futura, execução de
obras, prestação de .serviços, locação, uso e arrendamento.
quando as quantidades de bens e serviços, a cada mês, forem
variáveis.
§ 2~ No caso de obrigações em que tenha transcorrido um
número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a conversão será feita, na forma do caput deste artigo.
levando-se em conta apenas os valores referentes aos meses a
partir da contratação.
§ 3? N o caso dos contratos de locação residencial com
cláusula de reajuste com periodicidade de aplicação superior a
seis meses, as disposições do caput deste artigo serão aplicadas
tomando em conta apenas os aluguéis dos primeiros seis meses
do último período de reajuste pleno.
§ 4~ Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, os
contratos de locação residencial, inclusive os convertidos anteriormente, poderão ser revistos, a partir de 1~ de janeiro de
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1995, através de livre negociação entre as partes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos preços de mercado.
§ 5? Efetivada a revisão, o novo valor do aluguel residencial vigorará pelo prazo mínimo-de um ano.
Art. 22. Para os efeitos desta medida provisória, «dia de
aniversário» corresponde:
I - no caso de obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais
com cláusula de correção monetária por índice de preço, ao dia
do vencimento; na falta deste, o dia do último reajuste; e, na
falta deste, ao dia do surgimento, em qualquer mês, da obrigação, do título, do contrato ou da parcela contratual;
II - no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição ou produção de bens para entrega futura, a execução de
obras, ou a prestação de serviços, que tenham cláusulas de reajuste de preços por índices de preços setoriais, regionais ou específicos, ou ainda, que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, ao último dia de validade dos preços
contratuais em cada período de reajuste.
Art. 23. Às disposições desta medida provisória, sobre
conversões, aplicam-se aos contratos de que trata o art. 15 da
Lei n? 8.880, de 1994, e sua regulamentação.
§ I? Na conversão em Real dos contratos que não contiverem cláusula de atualização monetária entre a data final do
período de adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade
do pagamento, será deduzida a expectativa de inflação considerada no contrato relativamente á este prazo, devendo, quando o
contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser adotada para a dedução a variação do Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP/DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no mês de junho de 1994, aplicado pro rata
tempore relativamente ao prazo previsto para o pagamento.
§ 2? Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, corrigido também o
período decorrido entre a data do adimplemento da obrígação e
da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este período a dedução referida no parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabelecidos .
§ 3? O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

.
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Art. 24. Nas obrigações convertidas em Real na forma dos
arts. 20 e 21, o cálculo da correção monetária a partir de 1~ de
julho de 1994, somente é válido quando baseado em índice de
preços calculado na forma do art. 38 da Lei n~ 8.880, de 1994.
§ 1~ O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações a que se refere o caput deste artigo tomará por base preços em Real, o equivalente em URV dos preços em Cruzeiros
Reais, e os preços nominados ou convertidos em URV dos meses anteriores.
§ 2~ Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em Real, na forma dos arts.: 20 e 21, serão aplicados
pro rata tempore, da data da conversão até a data do aniversário, os índices de correção monetária a que estiverem sujeitos.
calculados de conformidade com o art. 38 da Lei n~ 8.880, de
1994, de acordo com as respectivas disposições legais, regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais com base Das quais
tiverem sido constituídos.
§ 3~ No cálculo dos índices de que trata este artigo, os
preços em Cruzeiros Reais deverão ser convertidos em URV do
dia de sua coleta.
§ 4~ Caso o índice de preços constante do contrato não esteja disponível na forma do caput deste artigo, será utilizado,
para os fins do disposto no art. 38 da Lei n~ 8.880, de 1994, e
nesta medida provisória, índice equivalente substituto, na forma da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 5~ E nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a
aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado
de forma diferente da estabelecida neste artigo.
Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento
Geral da Uuião enviada ao Congresso Nacional, com as modificações propostas nos termos do art. 166, § 5~, da Constituição
Federal, serão corrigidas para preços médios de 1994, mediante
a aplicação, sobre os valores expressos a preços de abril de
1993, do multiplicador de 66,8402, sendo então convertidos em 1~
de julho de 1994 em Reais pela paridade fixada para aquela data.
§ 1~ Serão também convertidos em Real em 1~ de julho de
1994, pela paridade fixada para aquela data, todos os valores
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tes de balanços e de todos os atos e fatos relacionados com a
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil.
§ 2? No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores
inferiores a R$ 0,01 (um centavo de Real), os mesmos serão representados por este valor (R$ O, Oi).

Art. 26. Como forma de garantir o equilíbrio econômicofinanceiro na conversão dos contratos relativos à atividade
agrícola, ficam asseguradas as condições de equivalência constantes nos contratos de financiamento de custeio e de comercialização para produtos contemplados na safra 1993/94 e na safra
1994 com "preços mínimos de garantia» dentro da Política de
Garantia de Preços Mínimos (PGPM).

CAPÍTULO IV
Da Correção Monetária
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de I? de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do IPC-r.
§ I?

O disposto neste artigo não se aplica:

a) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro de 1969, e o art. 6? da Lei n? 8.880, de
1994;
b) aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender
bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem
produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados:
c) às hipóteses tratadas em lei especial.
§ 2? Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a
partir de I? de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o estabelecido neste artigo.
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§ 3~ Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em
que haja cláusula de correção monetária por indice de preços ou
por índíce que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o cálculo desses indices, para efeitos de reajuste, deverá ser nesta moeda até a emissão do Real e, dai em
diante, em Real, observado o art. 38 da Lei n? 8.880, de 1994.
§ 4~ A correção monetária dos contratos convertidos na
forma do art. 21 desta Medida Provisória será apurada somente
a partir do primeiro aniversário da obrigação, posterior à sua
conversão em Reais.
§ 5~ A Taxa Referencial (TR) somente poderá ser utilizada
nas operações realizadas nos mercados financeiro, de valores
mobiliários, de seguros, de previdência privada, de capitalização e de futuros.
§ 6~ Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto no art. 39 da Lei n~ 8.177, de 1~ de março de 1991.
Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em Real
com cláusula de correção monetária por indices de preço ou por
indice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, a periodicidade de aplicação dessas cláusulas será
anual.
§ 1~ É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito
cláusula de reajuste de valores cuja periodicidade de aplicação
seja inferior a um ano.
§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se às obrigações convertidas ou contratadas em URV até 27 de maio de 1994, e às
convertidas em Real.
§ 3~ A periodicidade de que trata o caput deste artigo será
contada a partir:

a) da conversão em Real, no caso das obrigações ainda expressas em Cruzeiros Reais;
b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações expressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994;
c) da contratação, no caso de obrigações contraídas após 1~
de julho de 1994;
dI do último reajuste no caso de contratos de locação residencial.
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§

4~

O disposto neste artigo não se aplica:

a) às operações realizadas no mercado financeiro e no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por instituições financeiras
e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e aos financiamentos habitacionais de entidades de previdência privada;
b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 1969" e o art. 6~ da Lei n~ 8,880, de 1994,
§ 5~ O Poder Executivo poderá reduzir a periodicidade de
que trata este artigo,
§ 6~ O devedor, nos contratos com prazo superior a um
ano, poderá amortizar, total ou parcialmente. antecipadamente,
o saldo devedor, desde que o faça com o seu valor atualizado
pela variação acumulada do indice contratual ou do IPC-r até a
data do pagamento,
§ 7? N as obrigações em Cruzeiros Reais, contraídas antes
de 15 de março de 1994, e não convertidas em URV, o credor poderá exigir, decorrido um ano da conversão para o Real, ou no
seu vencimento final, se anterior, sua atualização na forma contratada, observada as disposições desta medida provisória, abatidos os pagamentos, também atualizados, eventualmente efetuados no período.

CAPÍTULO V
Da Amortização da Dívida Mobiliária Federal
Art. 29, Fica criado o Fundo de Amortização da Dívida
PÚblica Mobiliária Federal, com a finalidade de amortizar a
divida mobiliária interna do Tesouro Nacional, que será regulamentado pelo Poder Executivo,
Art. 30, O Fundo, de natureza contábil, será constituído
através de vinculação, mediante prévia -e expressa autorização
do Presidente da República, a título de depósito:
I - de ações preferenciais sem direito de voto pertencentes à União;
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11 - de ações ordinárias ou preferenciais -com direito de
voto, excedentes ao número necessário à manutenção, pela
União Federal, do controle acionário das empresas por ela controladas por disposição legal;
III - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de
voto das empresas controladas pela União em que não haja disposição legal determinando a manutenção desse controle;
IV - de ações ordinárias ou preferenciais com direito ou
sem direito a voto pertencentes à União, em que esta é minorítária.

Parágrafo único. O percentual das ações a ser depositado
no Fundo será fixado em decreto do Poder Executivo.
Art. 31. O Fundo será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES), que promoverá as
alienações, mediante delegação da União Federal, observado o
disposto no art. 32 desta Medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do
Fundo, poderá praticar, em nome e por conta da União Federal,
todos os atos necessários à consecução da venda em bolsa, inclusive firmar os termos de transferências das ações alienadas.
Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas
mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número,
espécie e classe de ações a serem alienadas.
§ I? As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações, serão abatidas do produto da alienação, devendo os valores Iíquidos ser repassados pelo gestor do
Fundo ao Tesouro N acíonal, juntamente com o demonstrativo
da prestação de contas.
§ 2? O produto liquido das alienações deverá ser utilizado,
especificamente, na amortização de principal atualizado de dívida pública mobiliária interna do Tesouro Nacional e dos respectivos juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro
resumo, no qual constará a origem dos recursos e a dívida quitada.
§ 3? Os demonstrativos de prestação de contas relativas a
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ria, serão enviados pelo gestor do Fundo ao Tribunal de Contas
da União.
Art. 33. A amortização da dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional, a que alude o art. 29, poderá, por acordo entre
as partes, se dar mediante dação em pagamento de ações depositadas no Fundo, não se aplicando à hipótese o disposto na Lei
n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n~
8.883, de 28 de junho de 1994.
Art. 34. A ordem de dação em pagamento prevista no art.
33 será expedida mediante portaria conjunta dos Ministros de
Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a qual estabelecerá o número, espécie e classe das ações, bem assim os critérios de fixação do respectivo preço, levando em conta o valor
em bolsa.
Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste capítulo as
empresas íncluídas no Programa Nacional de Desestatízação, de
que trata a Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1990.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Tributárias
Art. 36. A partir de 1~ de julho de 1994, ficará interrompida, até 31 de dezembro de 1994, a aplicação da Unídade Fiscal
de Referência (Ufír], exclusivamente para efeito de atualização
dos tributos, contribuições federais e receitas patrimoniais, desde que os respectivos créditos sejam pagos nos prazos originais
previstos na legislação.
§ 1~ No caso de tributos e contribuições apurados em declaração de rendimentos, a interrupção da Ufir abrangerá o
período compreendido entre a data de encerramento do período
de apuração e a data de vencimento.
§ 2~ Para os efeitos da interrupção de que trata o caput
deste artigo a reconversão para Reais será efetuada com base
DO valor da Ufir utilizada para a respectiva conversão.
§ 3? Aos créditos tributários não pagos nos prazos previstos na legislação tributária aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando for o caso, a partir do mês correspondente ao
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término do período de apuração, nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 4~ Aos débitos para com o patrimônio imobiliário da
União não pagos DOS prazos previstos na legislação patrimonial,
ou a diferença de valor recolhido a menor, aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir entre o mês do vencimento.
ou da ocorrência do fato gerador, e o mês do efetivo pagamento,
além da multa de que trata o art. 59 da Lei n~ 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e de acréscimos legais pertinentes.
§ 5~ As contríbuiçôes sociais arrecadadas pelo INSS,
quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação especifica, aplica-se a atualização monetária pela varíação da Ufir
entre o mês subseqüente ao de competência e o mês do efetivo
recolhimento, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 6~ O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos incluidos em parcelamento.
Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos para com a Fazenda N acionai, pagos indevidamente, dentro
do prazo previsto no art. 36, a compensação ou restituição será
efetuada com base na variação da Ufir calculada a partir do
mês seguinte ao do pagamento.
Art. 38. N as situações de que tratam os §§ 3~, 4~ e 5~ do
art. 36 desta medida provisória, os juros de mora serão equivalentes, a partir de 1? de julho de 1994, ao excedente da variação
acumulada da Taxa Referencial (TR) em relação à variação da
Ufir no mesmo período.
§ 1?

Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no

caput deste artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabe-

lecida no art. 161, parágrafo 1?, da Lei n~ 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei n~ 8.383, de 1991, e no art. 3~ da
Lei n~ 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 2~ O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos incluidos em parcelamento concedido anteriormente à data
de entrada em vigor desta medida provisória.
Art. 39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art.
8? da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, pago na forma do
art. 36 desta medida provisória, será, para efeito de redução do
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imposto devido na declaração de ajuste anual, convertido em
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês em que os rendimentos forem recebidos.
Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de
que trata o art. 38, no que diz respeito aos tributos e contribuições, exceto as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, integra os recursos referidos nos arts. 3~. parágrafo único, 4~ e 5~.
§ 1~, da Lei n~ 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e no art. 69, da
Lei n~ 8.383, de 1991, até o limite de juros previsto no art. 161, §
1~, da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 41. A restituição do imposto de renda da pessoa física, apurada na declaração de rendimentos, relativa ao exercício
financeiro de 1995, será reconvertida em Reais com base DO valor da Ufir no mês do recebimento.
Art. 42. As pessoas juridicas farão levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas
à adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos desta
medida provisória.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 43. Fica extinta, a partir de 1~ de setembro de 1994, a
Ufir diária de que trata a Lei n~ 8.383, de 1991.
Art. 44. A correção monetária das unidades fiscais estaduais e municipais será feita pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de
Referência Ufir, de que trata a Lei n~ 8.383, de 1991.
Arr, 45. As aliquotas previstas no art. 5~ da Lei n~ 8.033,
de 12 de abril de 1990, ficam reduzidas para:
I

zero, nas hipóteses de que tratam os incisos I, III e

II

quinze por cento, nas hipóteses de que trata o inciso

IV;
lI.

Art. 46. Os valores constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em Ufir diária serão, a partir de I?
de setembro de 1994, expressos ou referenciados em Ufir.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação dos limites previstos·na legislação tributária federal, a conversão dos valores
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em Reais para Ufir será efetuada com base na Ufir vigente no
mês de referência.
Art. 47. A partir de 1? de setembro de 1994, a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base
na Ufir.
Parágrafo único. O período da correção será o compreendido entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte àquele em que o balanço deverá ser corrigido.
Art. 48. A partir de I? de setembro de 1994, a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas será convertida
em quantidade de Ufir, mediante a divisão do valor do lucro
real, presumido ou arbitrado, pelo valor da Ufir vigente no mês
subseqüente ao de encerramento do período-base de sua apuração.
§ 1? O disposto neste artigo aplica-se também à base de
cálculo do imposto de renda mensal determinada com base nas
regras de estimativa e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital lart. 17 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992).
§ 2? N a hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção
da pessoa jurídica, no curso do período-base, a base de cálculo
do imposto será convertida em quantidade de Ufir com base no
valor desta vigente no mês de encerramento do período-base.

Art. 49. O imposto de renda da pessoa [urídíca será calculado mediante a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo
expressa em Ufir.
Art. 50. Aplicam-se à Contribuição Social sobre O, Lucro
(Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de
conversão em Ufir da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta medida provisória para o imposto de renda das
pessoas jurídicas.
Art. 51. O imposto de renda retido na fonte ou pago pelo
contribuinte relativo a fatos geradores ocorridos a partir de I?
de setembro de 1994, incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica será, para
efeito de compensação, convertido em quantidade de Ufir, tomando por base o valor desta no mês subseqüente ao da retenção.
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Parágrafo único. A conversão em quantidade de Ufir prevista neste artigo, aplica-se. também aos incentivos fiscais de
dedução do imposto e de redução e isenção calculados com base
no lucro da exploração.
Art. 52. São dedutíveis, na determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, segundo
o regime de competência, as contrapartidas de variação monetária de obrigações, inclusive de tributos e contribuições, ainda
que não pagos, e perdas cambiais e monetárias na realização de
créditos.
Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa e os ganhos Iíquidos nos mercados de renda variável
continuam apurados e tributados na forma da legislação vigente, com as seguintes alterações:
I - a partir de 1~ de setembro de 1994, o valor aplicado e
o custo de aquisição serão convertidos em Ufir pelo valor desta
no mês da aplicação ou aquisição, e reconvertidos em Real pelo
valor da Ufir do mês do resgate ou da liquidação da operação;
II - o valor das aplicações financeiras e do custo dos ativos existentes em 31 de agosto de 1994, expresso em quantidade
de Ufir, será reconvertido em Real na forma prevista na alínea
anterior.
§ 1~ O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento, excetuados os rendimentos do fundo de que trata o
§ 4~ do art. 21 da Lei n~ 8.383, de 1991.
§ 2~ São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de fundos de investimento, de titularidade de fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição
de quotas de fundos de investimento.
§ 3~ Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento
em Quotas de Fundos de Aplicação Financeira, o disposto no
art. 22, inciso I, da Lei n~ 8.383, de 1991.
Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa,
para os efeitos da legislação tributária, as operações de tranferência de dívidas realizadas com instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
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Parágrafo único. Para os efeitos do art. 18 da Lei Complementar n? 77, de 13 de julho de 1993, o cedente da divida é titular
da aplicação beneficiário da liquidação da operação.

e

Art. 55. Em relação aos fatos geradores que vierem a
ocorrer a partir de I? de setembro de 1994, os tributos e eontribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão
convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no
mês em que ocorrer o fato gerador ou no mês em que se encerrar o período de apuração.
§ 1~ Para efeito de pagamento, a reconversão para Real
far-se-á mediante a multiplicação da respectiva quantidade de
Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento, observado o
disposto no art. 36 desta medida provisória.
§ 2? A reconversão para Real, nos termos do parágrafo anterior, aplica-se, inclusive. aos tributos e contribuições relativos
a fatos geradores anteriores a L? de setembro de 1994, expressos
em Ufir, diária ou mensal, conforme a legislação de regência.

Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS serão convertidas em
Ufir com base no valor desta no mês subseqüente ao de competência.
Parágrafo único. Aplica-se às contribuições de que trata
este artigo o disposto nos §§ I? e 2? do artigo anterior.
Art. 57. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se
verifique a partir de I? de agosto de 1994, o pagamento da contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins),
instituída pela Lei Complementar n? 70, de 30 de dezembro de
1991, e contríbuições para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) deverá ser efetuado até o último dia útil do primeiro decêndio subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 58. Os arts. 10 e 66 da Lei n? 8.383, de 1991, passam
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10.
.
.
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a quantia equivalente a cem Ufir por dependen-

te;

"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias. e receitas patrimoniais. mesmo quando resultante de reforma, anulação. revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
§ 1~ A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2~ É facultado ao contribuínte optar pelo pedido de
restituição.
§ 3~ A compensação ou restituição será efetuada pelo
valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§ 4~ As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional de Seguro Social INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo.»

Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (Lei n~ 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem
assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei n~
8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretará à pessoa jurídica infratora a perda. DO ano-calendário correspondente, dos incenti·
vos e beneficios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica,
da quitação de tribtuos e contribuições federais.
Art. 61. A partir de 1~ de setembro de 1994, os débitos dê
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituidos ou
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não, cujos fatores geradores ocorrerem até 31 de agosto de 1994,
expressos em Ufir, serão convertidos para Real com base no valor desta no mês do pagamento.
Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas
pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores ocorram
a partir de I? de setembro de 1994, serão convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no mês da ocorrência do
fato gerador e, reconvertidos para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta vigente no mês do
pagamento.
Parágrafo único. No caso das contribuições sociais arrecadas pelo INSS, a conversão dos débitos para Ufir terá por base
o valor desta no mês subseqüente ao de competência da contribuição.
Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da
parcela a pagar será determinado mediante a multiplicação da
respectiva quantidade de Ufir pelo valor desta no mês do pagamento.
Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a partir de I? de setembro de 1994, o valor do débito
será consolidado em Ufir, conforme a legislação aplicável, e reconvertido para Real mediante a multiplicação da quantidade
de Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento.

CAPÍTULO VII
Disposições Especiais

Art. 65. O ingresso no Pais e a saida do Pais, de moeda
nacional e estrangeira serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário.
§ I? Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte,
em espécie, dos valores:
a) quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ;
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b) quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais);
c) quando comprovada a sua entrada no Pais ou sua saída
do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
§ 2~ O Conselho Monetário N acionai, segundo diretrizes
do Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País e saída do Pais da moeda nacional.
§ 3? A não observância do contido neste artigo, além das
sanções penais previstas na legislação específica. e após o devido processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites referidos no § 1~ deste artigo, em favor do Tesouro N acionaI.
Art. 66. As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que
apresentem insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou
efetuem saques a descoberto na Conta Reservas Bancárias, ficam sujeitas aos custos financeiros estabelecidos pelo Banco
Central do Brasil, sem prejuízo das cominações legais previstas
no art. 44 da Lei n~ 4.595, de 1964.
Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no
mínimo, aos da linha de empréstimo de Iiquidez ,
Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência legal, às instituições financeiras e às demais entidades por ele autorizadas a funcionar,
bem assim aos administradores dessas instituições e entidades,
terão o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1~ O disposto no caput deste artigo não se aplica às infrações de natureza cambial.
§ 2~ O Conselho Monetário N acionai regulamentará a gradação das multas a que se refere o caput deste artigo.

Art. 68. Os depósitos das instituições financeiras bancárias mantidos no Banco Central do Brasil e contabilizados na
conta «Reservas Bancárias) são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de divida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, contraida por essas
instituições ou quaisquer outras a elas ligadas.
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Parágrafo único.

A impenhorabilidade de que trata o

caput deste artigo não se aplica aos débitos contratuais efetua-

dos pelo Banco Central do Brasil e aos decorrentes das relações
das instituições financeiras com o Banco Central do Brasil.
"'" Art. 69. A partir de 1 ~ de julho de 1994, fica vedada a
emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior
a Cr$ 100,00 (cem Reais), sem identificação do beneficiário.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 70. A partir de 1 ~ de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos farse-ão:

I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
11 - os reajustes serão anuais.
§ 1~ O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no
inciso II deste artigo.
§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação
dos níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
reajustes e revisões de que trata a Lei n~ 8.631, de 4 de março
de 1993.

Art. 71. Ficam suspensas, até 30 de junho de 1995:
I - a concessão de avais e quaisquer outras garantias.
para qualquer fim, pelo Tesouro Nacional ou em seu Dome;
.
II - a aprovação de novos projetos a serem financiados
no âmbito do Cofiex, de que trata o Decreto n? 688, de 26 de novembro de 1992;
III - a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral
da União;
IV - a colocação, por parte dos órgãos autônomos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações da União e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, de qualquer título ou obrigação no exterior,
exceto quando vinculado à amortização de principal corrigido
de dívida interna ou externa;
V - a contratação, por parte dos órgãos e entidades mencionados no inciso anterior, de novas operações de crédito interCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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no ou externo, exceto quando vinculada à amortização de príncipal corrigido de dívida interna ou externa ou referente a operações mercantis;
VI - a conversão em títulos públicos federaís de créditos
oriundos da Conta de Resultados a Compensar (CRC), objeto da
Lei n? 8.631, de 1993, com as alterações da Lei n? 8.724, de 28 de
outubro de 1993.
§ 1? O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo de que
trata o caput deste artigo.
§ 2? Durante o prazo de que trata o caput deste artigo,
qualquer pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento
Geral da União deverá ser previamente apreciado pela Junta de
Conciliação Orçamentária e Financeira de que trata o Decreto
de 19 de março de 1993, para fins de compatibilização com os recursos orçamentários.
§ 3? O disposto nos incisos I, IV e V deste artigo não se
aplica ao Banco Central do Brasil e às instituições públicas federais.
§ 4!? Em casos excepcionais, e desde que de acordo com as
medidas de emissão de moeda constantes desta medida provisória, o Presidente da República, por proposta do Ministro de Estado da Fazenda, poderá afastar a suspensão de que trata este
artigo.

Art. 72. Os arts. 23 e 58 da Lei n? 4.131, de 3 de setembro de 1962, modificados pela Lei n? 4.390, de 29 de agosto de
1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 23.
.
.
§ 2? Constitui infração imputável ao estabelecimento
bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50
(cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa
identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado
pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela in-

terv"ierem.
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§ 3~ Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem
por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2~.

«Art. 58. As infrações à presente lei, ressalvadas as
penalidades específicas constantes de seu texto, ficam sujeitas a multas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem
aplicadas pelo Banco Central do Brasil, na forma prescrita
em regulamento a ser baixado pelo Conselho Monetário
N acionai».
Art. 73. O art. E da Lei n~ 8.392, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1~ É prorrogado até a data da promulgação da
lei complementar de que trata o art. 192 da Constituição
Federal o prazo a que se refere o art. 1~ das Leis n~ 8.056,
de 28 de junho de 1990, n~ 8.127, de 20 de dezembro de 1990
e n~ 8.201, de 29 de junho de 1991, exceto no que se refere
ao disposto nos arts. 4~. inciso 1, 6~ e 7?, todos da Lei n?
4.595, de 31 de dezembro de 1964.»
Art. 74. Os arts. 4~, 6~ e 19 da Lei n~ 5.991, de 17 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4?

.

XVIII - Supermercado - estabelecímento que comercíaliza, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimenticíos em geral e produtos de higiene e limpeza:
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que
comercíaliza, no atacado ou no varejo, grande variedade de
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e
produtos de higiene e limpeza;
XX - Loja de conveniêncía e drugstore estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira
necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos
de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721,fev. 1995
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cionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos
domingos ~ faríados:»
"Art. 6? A díspensação de medicamentos é privativa
de:
a) farmácia;
b) drogaria;
c) posto de medicamento e unidade volante;
d) dispensário de medicamentos;
e) supermercado;
f) armazém e empório;
g) loja de conveniência e drugstore,
§ 1 ~ A díspensaçâo de medicamentos em supermercado; armazém e empório; loja de conveniência e drugstore é
limitada ao fornecimento de drogas e medicamentos anódinos que não dependem de receita médica.
§ 2~ Para atendimento exclusivo a seus usuários, os
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de
medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário
federal. »
"Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e
responsabilidade profissional o posto de medicamentos, a
unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório,
a loja de conveniência e a drugstore.

Art. 75. O art. 4~ da Lei n~ 7.862, de 30 de outubro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4~ Os resultados positivos do Banco Central do
Brasil, apurados em seus balanços semestrais. serão recoIhidos ao Tesouro Nacional, até o dia lOdo mês subseqüente ao da apuração.
§ 1~ Os recursos a que se refere o caput deste artigo
serão destinados à amortização da dívida pública do Tesouro Nacional, devendo ser amortizado, prioritariamente,
o principal atualizado e os respectivos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de responsabilidade do
Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.
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§ 2? Excepcionalmente os resultados positivos do segundo semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao
Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da
apuração.
§ 3? Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional
nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusivamente, para amortização do principal atualizado e dos
respectivos encargos da Divida Pública Mobiliária Federal
interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder
do Banco Central do Brasil.
§ 4? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
ao resultado referente ao primeiro semestre de 1994."

Art. 76. O art. 17 da Lei n? 8.880, de 1994, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos remunerando-se os atuais §§
2? e 3? para §§ 4? e 5?:
«Art. 17.
.
,
.

........................................................ .
§ l?
§ 2?

.

Interrompida a apuração ou divulgação do IPC-r,
caberá ao Ministro de Estado da Fazenda fixá-lo com
base nos indicadores disponíveis, observada precedência
em relação àqueles apurados por instituições oficiais de
pesquisa.
§ 3? No caso do parágrafo anterior, o Ministro de Estado da Fazenda divulgará a metodologia adotada para a
determinação do IPC-r."
Art. 77. O art. 36 da Lei n? 8.880, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 36.
§ 2? A justificação a que se refere o caput deste artigo far-sa-á perante a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda..
Art. 78. Os arts. 7?, 11, 20, 23, 42, 47 e 54 da Lei n? 8.884,
de 11 de junho de 1994,· passam a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 7?
XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno, díspondo sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, normas de procedimento e organização de seus serviços internos, inclusive estabelecendo férias coletivas do
Colegiado e do Procurador-Geral, durante o qual não correrão 08 prazos processuais nem aquele referido no § 6? do
art. 54, desta lei.

XXII - indicar o substituto eventual do ProcuradorGeral nos casos de faltas, afastamento ou impedimento.
Art. 11.
§ 3~ N os casos de faltas, afastamento temporário Ou
impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o
Presidente do Cade nomeará o substituto eventual, dispensada a aprovação pelo Senado Federal, fazendo ele jus à
remuneração do cargo enquanto durar a substituição .
.......................................................... .
Art. 20.
§ 3~ A posição dominante a que se refere o parágrafo
anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.

Art. 23.
III - No caso das demais pessoas fisicas ou juridicas
de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de
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dade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não
sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto. a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis
milhões) de Unidades Fiscais da Referência (Ufíri, ou padrão superveniente.

Art. 42. Recebido o processo. o Presidente do Cade o
distribuirá. mediante sorteio. ao Conselheiro-Relator. que
abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo
de vinte dias.
Art. 47.
decisões.

O Cade fiscalizará o cumprimento de suas

Art. 54.

§ 3? Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica,
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou
qualquer forma de agrupamento societário que implique
participação de empresa ou grupo de empresas resultante
em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em
que qualquer dos participantes tenha registrado faturámento bruto anual no último balanço equivalente a
100.000.000 (cem milhões) de Ufir, ou unidade de valor superveniente.

Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2? do art. 29 da Lei
n? 8.880. de 1994. serão deduzidas as antecipações concedidas a
qualquer título no período compreendido entre a conversão dos
salários para URV e a data-base.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se
imediatamente, independentemente de regulamentação.
Art. 80. Será aplicado ao salário dos trabalhadores em geral. quando a conversão de seus salários em URV tiver sído efeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721.fev. 1995
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tuada mediante a utilização de URV diversa daquele do efetivo
pagamento, o maior dos valores resultantes da aplicação do disposto no art. 27, caput, e em seu § 3?, da Lei n? 8.880, de 1994.
Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto n? 91.152, de
15 de março de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar recursos contra decisões do Banco Central do
Brasil, relativas a aplicação de penalidades por infrações à legislação cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e
industrial.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput
deste artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização,
reorganização e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, podendo, inclusive, modificar sua
composição.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 82. Observado o disposto no art. 23, § 3?, ficam revogadas as Leis n?s 5.601, de 26 de agosto de 1970, e n? 8.646, de 7
de abril de 1993, o inciso UI do art. 2? da Lei n? 8.021, de 12 de
abril de 1990, o parágrafo único do art. 10 da Lei n? 8.177, de 1?
de março de 1991, acrescentado pelo art. 27 da Lei n? 8.178, de
1? de março de 1991, o art. 16 da Lei n? 8.178, de 1? de março de
1991, o § 5? do art. 2? da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, a alinea «a" do art. 24 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, o art. 11 da Lei n? 8.631, de 4 de março de 1993, o § 1?
do art. 65 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto de 1993, o art. 11 da
Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, o art. 59 da Lei n? 8.884, de
11 de junho de 1994, e demais disposições em contrário.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 115 da Lei n?
8.981, de 20 de ianeiro de 1995. ao art. 10, inciso lU, da Lei n?
8.383, de 1991, com a redação dada pelo art. 58 desta medida
provisória, assim como aos arts. 38, 48 a 51, 53, 55 e 56 desta
medida provisória.
Art. 83. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 851, de 20 de janeiro de 1995.
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Art. 84. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 21 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQVE CARDOSO
Nelson Jobim
Pedro Malan
Paulo Paiva
R~inhold Stephanes
Adib Jatene
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Serra

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 912, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a remuneracso dos recurdo Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND) repassados, sob a forma de emoreetímo, à Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep).

80S

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), repassados à Financiadora de Estudos e Projetos
(Fínep] sob a forma de empréstimos, e destinados a financiamentos contratados a partir de 1? de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), instituída pela Medida Provisória n? 865, de 27 de janeiro de 1995, do respectivo período.
Parágrafo único. A F'inep pagará, nos prazos contratuais,
ao FND, o valor correspondente à T JLP aludida no caput deste
artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário Nacional alterar esse limite.
Art. 2? A partir de 1? de dezembro de 1994, os recursos do
FND, mencionados no art. 1? desta medida provisória, repassaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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dos à Finep e destinados a financiamentos contratados até 30 de
novembro de 1994, terão a Taxa Referencial (TR), a que alude o
art. 25 da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991, substituída pela
TJLP, reduzida do correspondente a 6,5% ao ano, mantidos para estes recursos os juros estipulados em cada contrato firmado
com o FND.
Art. 3? A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devidas ao FND será efetuada com base no critério pro rata
tempere.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 853, de 26 de janeiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PuJIen Parente
José Israel Vargas
MEDIDA PROVISÓRIA N? 913, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Cria, na estrutura organizacional do
Ministério da Justiça, o Conselho Federal
de.que trata o art. 13 da Lei n.O 7.347, de 24
de julho de 1985, altera os arts. 4.°, 39. 82, 91
e 98 da Lei nt 8.078, de 11 de setembro de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional
do Ministério da Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo
de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).
§ I? O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado
pela Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade areparàção dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, hístórico, turístico,
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paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
§ 2? Constituem recursos do FDD o produto da arrecadação:

I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11
e 13 da Lei n? 7.347, de 1985;
II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação
da Lei n? 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos a interesses individuais;
III - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do
produto da indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da
Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990;
IV - das condenações judiciais de que trata o § 2? do
art. 2? da Lei n? 7.913, de 7 de dezembro de 1989;
V - das multas referidas no art. 84 da Lei n? 8.884, de
11 de junho de 1994;
VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do fundo;
VII
de outras receitas que vierem a ser destinadas ao
fundo;
VIII
de doações de pessoas fisicas ou iurídícas, nacionais ou estrangeiras.
§ 3? Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na
recuperação de bens, na promoção de eventos educativos,
científicos e na edição de material informativo especificamente
relacionados com a natureza da infração ou do dano causado,
bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos
responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § I? deste artigo.

Art. 2? O CFDD, com sede em Brasília, será integrado pelos seguintes membros:
I - um representante da Secretaria de Direito Econõmico do Ministério da Justiça, que o presidirá;
II - um representante do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
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III - um representante do Ministério da Cultura;
IV - um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância sanitária;
V - um representante do Ministério da Fazenda;
VI - um representante do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE;
VII - um representante do Ministério Público Federal;
VIII - três representantes de entidades civis que atendam
aos pressupostos dos incisos I e II do art. 5? da Lei n? 7.347, de
1985.
Art. 3? Compete ao CFDD:
I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos
objetivos previstos nas Leis n?s 7.347, de 1985, 7.853, de 1989,
7.913, de 1989, 8.078, de 1990, e 8.884, de 1994, no âmbito do disposto no § I? do art. I? desta medida provisória;
II - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando
atender ao disposto no inciso I deste artigo;
III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de
bens lesados, inclusive os de caráter cientifico e de pesquisa;
IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou
científicos;
V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos
oficiais, material informativo sobre as matérias mencionadas no
§ I? do art. I? desta medida provisória;
VI - promover atividades e eventos que contribuam para
a difusão da cultura, da proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico,
estético, turistico, paisagistico e de outros interesses difusos e
coletivos;
VII - examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa a que se refere o § 3? do art. I? desta medida provisória.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
o funcionamento do CFDD.
Art. 5? Para a primeira composição do CFDD, o Ministro
da Justiça disporá sobre os critérios de escolha das entidades a
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que se refere o inciso VIII do art. 2? desta medida provisória,
observando, dentre outros, a representatividade e a efetiva
atuação na tutela do interesse estatutariamente previsto.
Art. 6? O § 2? do art. 2? da Lei n? 7.913, de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«§ 2? Decairá do direito à habilitação o investidor
que não o exercer no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da publicação do edital a que alude o parágrafo anterior,
devendo a quantia correspondente ser recolhida ao Fundo
a que se refere o art. 13 da Lei n? 7.347, de 24 de julho de
1985."
Art. 7? Os arts. 4?, 39, 82, 91 e 98 da Lei n? 8.078, de 1990,
que «Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências», passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria
da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
..........................................................
«Art. 39.
XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento
de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a
seu exclusivo crítérío..
«Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são
legitimados concorrentemente:
«Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em Dome próprio e no interesse das vítimas ou
seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes..
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangeuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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do as vitimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas
em sentença de Iiquidação, sem prejuízo do ajuizamento de
outras execuções.
•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••.•........••••. »

Art. 8? Ficam convalídados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 854, de 26 de janeiro de 1995.
Art. 9? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publícação.
Brasília, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independêncía e
107? da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

MEDIDA PROVISÓRIA N? 914, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos em
comissão que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Ficam criados na estrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 83 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo cinco cargos DAS 101.5, doze cargos DAS 101.4, 28 cargos DAS 101.3,
dois cargos DAS 102.3, 24 cargos DAS 101.2, onze cargos DAS
101.1 e um cargo DAS 102.1, distribuidos conforme anexo.
Art. 2? As requisições de servidores de qualquer órgão ou
entidade da Administração Públíca Federal para a Presidência
da Repúblíca são irrecusáveis.
Parágrafo único. Aos servidores requisitados na forma
deste artigo são assegurados todos os direitos e vantagens a que
faça jus no órgão ou entidade de origem, considerando-se o
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período de requisrçao para todos os efeitos da vida funcional,
como efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe no órgão
ou entidade de orígem.
Art. 3? É facultado ao servidor de entidade da Administração Pública Federal, não regido pela Lei n? 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, investido em cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento, optar pela retríbuição de seu
emprego permanente e demais vantagens que integram a remuneração a que faça jus na entidade de origem, acrescidas das
vantagens previstas no caput do art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ I? Aos servidores atualmente requisitados aplica-se o
disposto neste artigo.
§ 2? As requisições efetuadas anteriormente à vigência
desta medida provisória regem-se pelas condições estabelecidas
no respectivo ato de cessão.

Art. 4? As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 858, de 26 de janeiro de 1995.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se o § 2? do art. 3? do Decreto-Lei n?
1.445, de 13 de fevereiro de 1976, o Decreto-Lei n? 2.270, de 13 de
março de 1985, o art. 10 do Decreto-Lei n? 2.365, de 27 de outubro de 1987, e o art. 4? da Lei n? 7.706, de 21 de dezembro de
1988.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Serra
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ANEXO
Art. 1? da Medida Provisória n? 914, de 24 de fevereiro de 1995.
Distribuição de Cargos em Comissão
DAS
101.5

10104

101.3
102.3
101.2

Quantidade
Total
5
12

28
2

Denominação
5
1
10
1
28
2

24

5

101.1
102.1

11

19
11
1

Total

83

1

Diretores
Chefe de Gabinete
Coordenadores Gerais
Procurador Jurídico
Coordenadores
Assessores
Chefes de Divisão
Gerentes de Projetos
Chefes de Serviço
Assessor

MEDIDA PROVISÓRIA N? 915, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? E sta medida provisória regula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7?, inciso XI, da Constituição.
Art. 2? Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de
participação daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1? Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721,fev. 1995

703
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumpri·
mento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2? O instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.

Art. 3? A participação de que trata o art. 2? não substitui
ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constitui base de incidência de qualquer encargo tra balhísta ou previdenciário, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
§ I? Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurfdica poderá deduzir como despesa operacional as participações
atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos
da presente Medida Provisória, dentro do próprio exercicio de
sua constituição.
§ 2? É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a titulo de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3? A periodicidade semestral mínima referida nos parágrafos anteriores poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até
31 de dezembro de 1995, em função de eventuais impactos nas
receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4? As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa
jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do
imposto.

Art. 4? Caso a negociação visando à particípacão nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do
litígio:
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I - mediação;
11 - arbitragem de ofertas finais.
§ I? Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em
que o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2? O mediador ou o árbitro será recolhido de comum
acordo entre as partes.
§ 3? Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a
desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4? O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 860, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 6? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÚRIA N? 916, DE 24 DE FEVEREIRO DE
1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utjJizaçãO para aquisição
de bens e direitos alienados no émbíto do
Programa Nacional de Deeeeteusecso
(PND), instituído pela Lei nP 8.031, de 12 de
abril de 1990, consolidando as normas sobre
a matéria constantes da Lei n.O 8.177, de I!'
de março de 1991, e da Lei nf' 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera o art. 3.0 da Lei nf'
8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que-lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I? O art. 30 da Lei n? 8.177, de H de março de 1991,
alterado pela Lei n? 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional
(NTN), a ser emitida, respeitados a autorização concedida
e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus crédítos adicionais, com a finalidade de prover O Tesouro Nacionai de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ I? Além do disposto no caput deste artigo, a NTN
poderá ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de
abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alie'
nantes.
§ 2? Os recursos em moeda corrente obtidos na forma
da alínea «8» do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a divida pública mobiliária federal de
emissão do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da
República."
Art. 2? O art. 2? da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;
II - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo
ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas públicas, ou sociedade de economia mista federal, meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721, fev. 1995
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diante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par, quando se
tratar de emissão para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex), instituído pela Lei n? 8.187,
de I? de junho de 1991; nas operações de troca por «Braail
Investment Bond (BIB)>>, de que trata o art. I? desta lei; e
nas operações de troca por bônus previstas nos acordos de
reestruturação da divida externa .
•••. •••••••• ••. ••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••»

Art. 3? O parágrafo único do art. 3? da Lei n? 8.249/91
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3?

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar
a utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990».
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 863, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA N? 917, DE 24 DE FEVEREIRO
DE '1995
Autoriza a utilização do produto da
alienação do navio ..Docevele» no saneamento financeiro da Companhia de Navega·
cao LJoyd Brasileiro (Lloydbrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I? Exclui-se da obrigatoriedade de depósito no Banco
N acionai de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a
que se refere o parágrafo único do art. 2? da Lei n? 8.998, de 24
de fevereiro de 1995, o produto da alienação do navio «Docevale», o qual deverá ser destinado integralmente ao saneamento financeiro da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrásl.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 864, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N? 918, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLPj, dispõe sobre a remuneraçiio dos
recursos do Fundo de Participação PISPasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir de I? de dezembro de 1994, o Banco Centrai do Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), apurada de acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem baixadas pelo Conselho Monetário
Nacional.
Art. 2? A TJLP será calculada a partir da rentabilidade
nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente anterior de sua vigência, nos títulos da Dívida PÚblica externa e interna de aquisição voluntária.
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Art. 3? As normas -a que se refere o art. I?, in fine, a serem baixadas pelo Conselho Monetário N acionai, disporão, dentre outros aspectos, sobre:
I - periodo de vigência da TJLP, observado o prazo
mínimo de três meses;
11 - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de longo prazo;
111 - especificação dos titulas da Dívida Pública interna e
externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da renta bílidade a
que se refere o caput do art. 2?;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média
em moeda nacional de cada título será considerada no cálculo
da TJLP.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses
de aplicação da T JLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4? Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pas~p,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha
Mercante, repassados ao BNDES ou por este administrados e
destinados a financiamentos contratados a partir de 1? de dezembro de 1994, terão como remuneração nominal, a partir daquela data, a T JLP do respectivo periodo.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais,
ao Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador o valor correspondente à T JLP aludida no caput
deste artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário Nacionai, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat) e do Conselho Diretor do Fundo de
Participação PIS-Pásep, alterar esse limite.
Art. 5? A partir de 1? de dezembro de 1994, os recursos
dos fundos mencionados no art. 4? desta Medida Provisória, repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados, a
financiamentos contratados até 30 de novembro de 1994, terão a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 25 da Lei n? 8.177, de
1? de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada por fator
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de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional,
mantidos os juros previstos nos §§ 2? e 3? do art. 2? da Lei n?
8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos
ali aludidos.
Art. 6? A apuração dos valores das obrigações pecumarias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de
Amparo ao Trabalbador, ao Fundo da Marinha Mercante, bem
assim dos valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos recursos, será efetuada com base no
critério pro rata tempore.
Art. 7? O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos
depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao T'rabalhador, definidos pelo art. 9? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de
1990, alterado pelo art. I? da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de
1991, a partir da liberação dos empréstimos realizados com os
referidos recursos, quando destinados a programas de investimento voltados para a geração de empregos e renda.
Art. 8? Os saldos das contas dos participantes do Fundo
de Participação PIS-Pasep terão, a partir de I? de dezembro de
1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei n?
8.177, de I? de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada
pelo fator de redução a que alude o art. 5? desta medida provisória.
Art. 9? A partir de I? de dezembro de 1995, o Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o
Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário N acionai a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos respectivos recursos, em substituição à
T JLP de que trata esta Medida Provisória.
Art. 10. Observado o disposto no art. 5?, in fine, desta
medida provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n? 8.177, de
I? de março de 1991, e os §§ 2? e 3? do art. 2? da Lei n? 8.019, de
11 de abril de 1990.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 865, de 27 de janeiro de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 589-721,fev. 1995

710

Art. 12. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
José Serra

MEDIDA PROVISÚRIA N? 919, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de
Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. I? Os cargos de Natureza Especial, os do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas
nos órgãos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, com exceção das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. O Presidente da República aprovará, mediante apreciação e encaminhamento do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, as estruturas regimentais
e os estatutos, estabelecendo a correlação entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções
Gratificadas, tendo em vista as disposições legais pertinentes.
Art. 2? O quantitativo constante do anexo a esta medida
provisória contempla todos os cargos e funções criados ou
transformados por legislações especificas editadas até ao de dezembro de 1994.
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Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 866, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(Medida Provisória n? 919, de 24 de fevereiro de 1995)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Quantitativos
Cargo/Função
Administração
Direta
Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-G

Autarquias
e Fundações

36

Total

37
144

102
331
1.030
1.448
3.503
3.936

42
166
610
1.261
2.742
4.217

1.540
2.709
6.245
8.153

10.350

8.927

19.277

5.085
3.794
4.568

4.362
4.994
7.428

9.447
8.788
11.996

Subtotal

13.447

16.784

30.231

Total

23.797

25.711

49.508

Total Geral

23.833

25.712

49.545

DAS-S
DAS-4
DAS-S
DAS-2

DAS-!

Subtotal

486

Função Gratificada
FG-l

FG-2
FG-3
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 920, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade {GDP} das atividades de tinanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica instituida a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
11 - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
111 - da Carreira de Especialista em Politicas Públicas e
Gestão Governamental;
IV
de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP1500;
V
de nivel superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, em exercicio de atividades de elaboração
de planos e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do IPEA, em exercício de atívídades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantítativo fixado no ato a que se refere o § I? do
art. 2? desta Medida Provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2? A Gratificação de Desempenho e Produtívidade terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico,
respectivamente. do nível superior e do nível intermediário, observados o disposto no art. 2? da Lei n? 8.477, de 29 de outubro
de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de
17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ -I? A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos
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servidores e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e Reforma do Estado e do Planejamento e
Orçamento, no prazo de até sessenta dias.
§ 2? Os servidores titulares de cargos de que trata o art. I?,
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal
não integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4? e 11 da Medida Provisória n? 899, de 16 de fevereiro de 1995, para o
exercício de funções de confiança, perceberão a Gratificação de
Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão de nivel DAS-5, DAS-6 e de natureza especial, ou equivalentes;
bl limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no
caput, quando para o exercicio de cargo de nivel DAS-4, ou
equivalente.
§ 3? Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2?, para o exercicio de cargos de direção, chefia
e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes.
ou para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4? A Gratificação de que trata o art. I? será paga em
conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de
1992.
§ 5? A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
paga a partir de I? de março de 1995, em valor equivalente a
70% do previsto no caput deste artigo para o nivel intermediáfio e 36% para o nível superior, até a regulamentação de que
trata o § I?
§ 6? Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência
e a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 867, de 27 de janeiro de 1995.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÚRIA N? 921, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Cria a Gretiticeçõo de Desempenho de
Atividade de Fieceliseçõo, a GratificaçAo
de Desempenho de Atividade de Proteção
ao Vôo, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1? Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, em exercicio das atividades de fiscalização e
controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização a que se refere este artigo será concedida
aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
§ 2? Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea
e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta).
.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3? As Gratificações de que tratam os arts. 1? e 2? terão como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos
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respectivos níveis superior e intermediário, observados o dísposto no art. 2? da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites .estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.
§ I? As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2? Os servidores titulares de cargos de que tratam os
arts. I? e 2?, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para o exercicio de funções de confiança, perceberão as Gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de nível DAS-5, DAS-6, e natureza especial ou equivalentes;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no
caput deste artigo, quando para o exercicio de cargo em comissão de nivel DAS-4, ou equivalente.
§ 3? Não farão jus às Gratificações os servidores cedidos
nas condições do § 2?, para o exercício de cargos de direção,
chefia e assessoramento de nivel DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4? As Gratificações a que se referem os arts. I? e 2? serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de
agosto de 1992.
§ 5? As Gratificações serão pagas a partir de I? de janeiro
de 1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no
caput deste artigo, até a regulamentação de que trata o § I?,
Art. 4? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de felecimento de servidor público federal, observado o disposto em regulamento.

Art. 5? O Anexo I da Lei n? 8.829, de 22 de dezembro de
1993, passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
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Art. 6? O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 870, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 8? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1995; 174?da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PuIlen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n? 921, de 24 de fevereiro de 1995)

Carreb-aa

Oficial de
Chancelaria

Valor
Correspondente
Aos Padrões
do Anexo 11 da
Lei n? 8.460/92

Padrões

Inicial

de I a VIII

D·]

a C-lU

SOO

de I a VII

C·IV a B-IV

3S0

de I a V

B-V a A·IH

ISO

Inicial

de I a VIII

D-]

a C-lU

600

<lA"

de I a VII

C·IV a B·IV

• 420

de I a V

B-V a A·IU

180

..A"
Especial
Subtotal

Assistente de
Chancelaria

Quant.
de
Cargos

Classes

Especial

1.000

Subtotal
Total-Geral'
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 922, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Cria a Gratificação Temporária devida
a integrantes da Carreira Policial Federal, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica instituída Gratificação Temporária devida
aos Agentes, Escrivães, Papíloscop istas, Peritos e Censores integrantes da Carreira de Policial Federal.
§ I? A Gratificação de que trata este artigo será paga no
percentual de setenta por cento calculado sobre o vencimento
básico, efetivamente pago, dos servidores referidos no ceput,
observado o disposto no art. 12 da Lei n ? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.
§ 2? A Gratificação Temporária será paga em conjunto, de
forma não cumulativa com a Gratificação de Atividade Executiva de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 3? A Gratificação criada por esta medida provisória será
paga a partir de I? de dezembro de 1994 e cessará com a implementação do novo Plano de Classificação de Cargos dos servidores de que trata esta medida provisória.

Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisór-ia n? 871, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Milton Seligman
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 923, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Dispõe sobre a concessão de abono aos
trabalhadores no mês de janeiro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? É devido aos trabalbadores, exclusivamente no
mês de janeiro de 1995, abono no valor de R$ 15,00 (quinze
reais), desde que O valor do salário nesse mês. somado ao abono
concedido, não ultrapasse a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
§ i? Se a soma referida neste artigo ultrapassar R$ 85,00,
o abono será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida.
§ 2? O abono de que trata este artigo será pago até o quinto dia útil do mês de fevereiro de 1995.
§ 3? O valor horário do abono será o quociente da divisão
do valor do abono mensal de que trata este artigo por duzentos
e vinte, e o valor diário. por trinta.
§ 4? O abono referido neste artigo não será incorporado
aos salários a qualquer título, nem estará sujeito a quaisquer
incidências de caráter tributário, trabalhista ou previdenciário.

Art. 2? É devido aos titulares de beneficios de prestação
continuada, mantidos pela Previdência Social nos termos da Lei
n? 8.213, de 24 de julho de 1991, exclusivamente no mês de janeiro de 1995, abono no valor de R$ 15,00 (quinze reais).
Parágrafo único. O abono de que trata este artigo não se
incorpora ao valor do beneficio, a qualquer titulo, nem estará
sujeito à incidência de tributo, contribuição, retenção ou consígnação em folha de qualquer natureza.
Art. 3? Ficam convalídados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 872, de 27 de janeiro de 1995.
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Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulIen Parente
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N? 924, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1995
Institui a «Retribuição Variável da Co·
missão de Valores Mobiliários (RVCVM)., e
a «Hetribuiçâo Variável da Superintendéncíe de Seguros Privados (RVSUSEPj, atribuídas aos servidores titulares de cargos
efetivos da CVM e da Susep, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força. de lei:
Art. I? Ficam instituidas a Retribuição Variável da Coínissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuícão Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEPl. devidas, respectivamente, aos servidores titulares de cargos efetivos das atividades de controle, regulação e fiscalização dos
mercados de valores mobiliários, seguros, previdência privada e
capitalização do quadro permanente das duas autarquias,
§ I? A RVCVM e a RVSUSEP serão atribuídas em função
da eficiência individual no desempenho das atividades realizadas, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2? A Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) serão íntegralmente pagas,
respectivamente. com os recursos arrecadados na forma das
Leis n?s 7.940 e n? 7.944, ambas de 20 de dezembro de 1989, que
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instituíram a Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários e a Taxa de Fiscalização do Mercado de Seguros, Previdência Privada e Capitalização.
§ 3? Os servidores titulares de cargos efetivos do quadro
permanente das autarquias, quando cedidos. não perceberão a
Retribuição Variável, todavia, farão jus à Gratificação de Atividade Executiva criada pela Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto
de 1992.

Art. 2? Os montantes mensais dos recursos disponíveis
para o pagamento da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP)' constituirão na
receita total acumulada de cada uma das autarquias, isoladamente consideradas, provenientes das fontes especificadas no §
2? do art. 1?, depois de deduzidas as quantias necessárias ao
complemento das demais receitas próprias para honrar os dispêndios com. o. custeio da CVM e da Susep previstos para o mês
de competência do pagamento e para os três meses subseqüentes.

§ I? Eventuais recursos provenientes do Tesouro Nacional
e os saldos remanescentes de exercícios anteriores, inclusive 08
originários-de superávit e de outras receitas. bem como os ganhos financeiros decorrentes da aplicação desses recursos,
destinar-se-ão- ao pagamento de inativos e pensionistas da CVM
e da Susep, .ao pagamento de despesas extraordinárias independentes .de atos .de gestão e ao financiamento de programas de investímento.autoríz ados pelo Ministro da Fazenda.
§ 2? Serão ainda provisionados, antes do cálculo da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM)
e da Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), recursos para fazer face a investimentos e
eventuais despesas extraordinárias, a serem realizáveis até um
ano após o mês de competência do pagamento.

§ 3? Não havendo a disponibilidade de que trata este artigo, não será devido o pagamento da Retribuição Variável da
ComisS'ão de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição
Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
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§ 4? Os servidores que perceberem as vantagens previstas
no art. i? não perceberão a Gratificação de Atividade Executiva
instituída pela Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 3? A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão os limites
previstos no art. 8? da Medida Provisória n? 892, de 16 de fevereiro de 1995, e no art. 2? da Leí n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994, este com a alteração introduzida pelo art. 6? da Medida
Provisória n? 892, de 1995.
Art. 4? Os valores da Retribuição Variável da Comissão
de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) de que trata
esta medida provisória não serão computados para os fins de
cálculo do limite previsto no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992.
Art. 5? Ficam vedadas, a partir desta data, as transferências e a redistribuição de cargos efetivos dos quadros de peso
soai de quaisquer órgãos da Administração direta, autárquica e
fundacional para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
para a Superintendência de Seguros Privados (Susep], salvo
para o nível auxiliar.
Art. 6? Esta medida provisória será regulamentada pelo
Poder Executivo, no prazo de trinta dias.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 873, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de i? de
janeiro de 1995.
Brasília, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PuIlen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO LEGISLATIVO

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 9, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo Adicional
ao Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, criando o Prêmio
Luis de Camões, celebrado em Brasília, em
22 de junho de 1988.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo Cultural, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Portuguesa, criando o Prêmio
Luís de Gamões, celebrado em Brasília, em 22 de junho de 1988.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acíonal quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
ma publicação.
Senado Federal, 3 de fevereiro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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DECRETOS

DECRETO N? 1.384, DE I? DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre levantamento parcial, em
território nacional, do regime de senções
contra a República Federal da Iugoslávia,
conforme determinado pela Resolução nP
970 (1995) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
Considerando a adoção, em 12 de janeiro de 1995, da Resolução n:' 970 (1995) do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
DECRETA:
Art. I? Ficam suspensas, até 21 de abril de 1995, as restrições determinadas pelo parágrafo operativo 7 da Resolução n?
757 (1992), apensa ao decreto sem número, de 19 de junho de
1992, e pelo parágrafo operativo 24 da Resolução n? 820 (1993),
apensa ao Decreto n? 831, de 3 de junho de 1993, no que se refere a aeronaves que não foram apreendidas até 23 de setembro de
1994 exclusivamente para o transporte de passageiros e bagagem pessoal.
Art. 2? Ficam suspensas, até a mesma data, as restrições
impostas pelos parágrafos 24 e 28 da Resolução n? 820 (1993)
Com relação exclusivamente ao serviço de transporte marítimo
de passageiros e bagagem pessoal entre as localidades de Bar,
na República Federal da Iugoslávia, e Bari, na República Italiana.
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Art. 3? Ficam suspensas, até a mesma data, as medidas
impostas pelos parágrafos operativos 8(b) e 8(c) da Resolução n?
757 (1992), com relação à participação da República Federal da
Iugoslávia em eventos esportivos ou em atividades de intercâmbio cultural.
Art. 4? O transporte de carga, exceto bagagem pessoal,
em embarcações ou aeronaves especificadas nos artigos 1? e 2?
dependerá de autorização especifica do Comitê de Sanções do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, conforme disposto
no parágrafo operativo 22 da Resolução n? 820 (1993).
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Fica revogado o Decreto n? 1.308, de 11 de novembro de 1994.
Brasília, I? de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO N? 1.385, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a compatibilização entre a
realização da receita e a execução da despesa, sobre a programat;Ao orçamentária e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alinea b do art. 48 da Lei n? 4.320, de 17 de
março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? A liberação para empenho das dotações do grupo
Outras Despesas Correntes do Poder Executivo, constantes da
Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995, para o primeiro trimestre
de exercicio de 1995, fica condicionada aos limites estabelecidos
no anexo a este decreto.
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Parágrafo único.

Excluem-se do disposto neste artigo:

I - as dotações orçamentárias custeadas à conta de Re·
cursos do Tesouro destinadas:
a) às transferências a fundos constitucionais;
b) ao pagamento de contrapartida nacional a empréstimos
externos;
c) ao pagamento dos benefícios previdenciários;

II - as dotações orçamentárias programadas à conta de
recursos próprios de outras fontes, cuja execução fica condicionada à efetiva arrecadação no período;
III - a programação orçamentária à conta de operações de
crédito e de doação, de acordo com o efetivo íngresso de recursos correspondentes;
IV - a programação orçamentária das operações oficiais
de crédito.
Art. 2? Excetuando-se o disposto no ínciso I, b, do art. I?,
ficam in disponibilizadas para movimentação e empenho as dotações de capital do Poder Executivo, constantes da Lei n?
8.980, de 19 de janeiro de 1995, para o primeiro trimestre.
Parágrafo único. O Ministro do Planejamento e Orçamento
poderá baixar atos necessários a excepcionalíz ar as despesas de
capital de que trata o caput deste artigo.
Art. 3? Até 31 de março de 1995, por proposta do Ministé·
rio do Planejamento e Orçamento e do Ministério da Fazenda,
serão fixados os limites da programação orçamentária e financeira para os trimestres subseqüentes.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 6 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Pedro Malan
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ANEXO
R$1.000,OO
Órgão
20101

20102
20104
20105
20114
21000

22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000

30000
31000
32000

33000
35000
36000
38000

39000
41000

42000
43000
44000
46000
47000
71000

Valor
Gabinete da Presidência
7.966
Gabinete da Vice-Presidência
148
Secretaria de Assuntos Estratégicos
35.442
Estado-Maior das Forcas Armadas
7.728
Advocacia Geral da União
3.633
Ministério da Aeronáutica
69.053
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
47.859
Ministério do Bem-Estar Social - em Extinção
52.107
Ministério da Ciência e Tecnologia
154.000
Ministério da Fazenda
200.000
Ministério da Educação e do Desporto
260.807
Ministério do Exército
121.039
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
26.296
Ministério da Justiça
33.289
Ministério da Marinha
86.343
Ministério de Minas e Energia
28.773
Ministério da Previdência e Assistência Social
150.000
Ministério das Relações Exteriores
45.230
1.700.000
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
670.000
Ministério dos Transportes
40.125
Ministério das Comunicações
5.330
5.768
Ministério da Cultura
Ministério da Integração Regional - em Extinção
596
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
36.085
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
10.404
Ministério do Planejamento e Orçamento
54.345
Encargos Financeiros da União
3.575

DECRETO N? 1.386, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1995
Cria a Climara de Comércio Exterior,
do Conselho de Governo. e dá. outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. i? É criada a Câmara de Comércio Exterior, do Conselho de governo, com o objetivo de formular as políticas e
coordenar as atividades relativas ao comércio exterior de bens e
serviços e, especialmente:
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I

definir as diretrizes dá politica de comércio exte-

rior;

II - manifestar-se previamente sobre as normas e legislação sobre o comércio exterior e temas correlatos;
III - dispor sobre as diretrizes para as alterações das
aliquotas dos impostos de importação e de exportação;
IV - estabelecer as diretrizes para as investigações relativas a práticas desleais de comércio exterior;
V - fixar as diretrizes para a politica de financiamento
e de seguro de crédito às exportações;
VI - estabelecer as diretrizes para a política de desregulamentação do comércio exterior;
VII - avaliar o impacto das medidas cambiais, monetárias e fiscais 80 bre o comércio exterior;
VIII - formular a política sobre a concessão de áreas de
livre comércio, zonas francas e zonas de processamento de exportações;
IX - fixar as diretrizes para a promoção de bens e serviços brasileiros no exterior;
X - indicar os parâmetros para as negociações bilaterais e multilaterais relativas ao comércio exterior.
Art. 2? A Câmara de Comércio Exterior será integrada pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;
II
Ministro de Estado das Relações Exteriores;
III
Ministro de Estado da Fazenda;
IV
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
V
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo;
VI - Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das
reuniões da Câmara representantes de outros órgãos do Governo.
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Art. 3? A Câmara de Comércio Exterior terá um Secretário-Executivo, a ser nomeado pelo Presidente da República.
Art. 4? Compete ao Secretário-Executivo da Câmara de
Comércio Exterior:
I - coordenar os trabalhos do Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior e, em especial:
a) preparar as reuniões da Câmara;
b) coordenar e acompanhar a execução das deliberações e
diretrizes fixadas pela Câmara;
U - cumprir as atribuições que lhe forem conferidas por
delegação da Câmara;
lU - realizar consultas junto a representantes do setor
privado e a entidades de classe;
IV - reunir subsidios para a definição de parâmetros para
as negociações comerciais bilaterais e multilaterais e informar a
Câmara sobre andamento dessas negociações, especialmente daquelas relativas ao processo de integração regional.
Art. 5? A criação, por parte dos órgãos da Administração
Federal, de qualquer existência administrativa, registros, CODa
troles diretos ou indiretos sobre as operações de comércio exterior fica sujeita à prévia aprovação da Câmara de Comércio Exterior.
Art. 6? A Câmara de Comércio Exterior adotará seu regimento interno no prazo de sessenta dias, contado da data da publicação deste decreto.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Eduardo De Andrade Vieira
Dorothea Werneck
José Serra
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DECRETO N? 1.387, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o afastamento do País de
servidores civis da Administraçáo Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto nos arts. 12 do Decreto-Lei n? 200, de 25
de fevereiro de 1967, e 95 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? O afastamento do Pais de servidores CIVIS de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com õnus
ou com ônus limitado, somente poderá ser autorizado nos seguintes casos, observadas as demais normas a respeito, notadamente as constantes do Decreto n? 91.800, de 18 de outubro de
1985:
I - negociação ou formalização de contratações internacionais que, comprovadamente, não possam ser realizadas no
Brasil ou por intermédio de embaixadas, representações ou escritórios sediados no exterior;
II
missões militares;
III - prestação de serviços diplomáticos;
IV - serviços relacionados com a atividade-fim do órgão
ou entidade, de necessidade reconhecida pelo Ministro de Estado;

V - intercâmbio cultural, cientifico ou tecnológico, acordado com interveniência do Ministério das Relações Exteriores
ou de utilidade reconhecida pelo Ministro de Estado;
VI - bolsas de estudo para curso de pós-graduação stricto
sensu.
§ I? A participação em congressos internacionais. no exterior, somente poderá ser autorizada com ônus limitado, salvo
nos casos de financiamento aprovado pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) ou pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes), cujas
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viagens serão autorizadas com ônus, não podendo exceder, nas
duas hipóteses, a quinze dias.
§ 2? O afastamento do País na forma disposta no parágrafo anterior; quando superior a quinze dias, somente poderá Ser
autorizado mediante prévia audiência da Casa Civil da Presidência da República, inclusive nos casos de prorrogação da viagem.
§ 3? Nos casos não previstos neste artigo, as viagens somente poderão ser autorizadas sem ônus.
Art. 2? Fica delegada competência aos Ministros de Estado e ao Advogado Geral da União para autorizarem os afastamentos do País, sem nomeação ou designação, de servidores civis da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. O afastamento de servidores dos órgãos
essenciais da Presidência da República e Agência Espacial Brasileira será autorizado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil.
Art. 3? A autorização deverá ser publicado no Diário
Oficial da União, até a data do inicio da viagem ou de sua prorrogação, com indicação do nome do servidor, cargo, órgão ou
entidade de origem, finalidade resumida da missão, país de destino, período e tipo do afastamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
afastamentos que tenham por objeto os assuntos de que trata o
art. 4? do Decreto n? 70.099, de 6 de janeiro de 1977, cuja classificação, para os fins deste decreto, será feita pelo Ministro de
Estado competente.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se os Decretos n?s 1.042, de 12 de janeiro
de 1994, e 1.055, de 11 de fevereiro de 1994.
Brasília, 7 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
(*)

Retificado noDOde 9.2.1995 (v. pág.794destevolumej..
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DECRETO N? 1.388, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995
Altera o art. 3.0 do Decreto nf' 74.557, de

12 de setembro de 1974, que cria a Comissão
lnterminísterial para os Recursos do Mar
(CIRM).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 3? do Decreto n:' 74.557, de 12 de setembro
de 1974, que cria a Comissão Interministerial para os Recursos
do Mar (CIRM), passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art , 3? A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, coordenada pelo Ministro de Estado da Marinha, será integrada por um representante de cada Ministério a seguir indicado:

I
da Marinha;
II
das Relações Exteriores;
III
dos Transportes;
IV
da Educação e do Desporto;
V
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
VI
de Minas e Energia;
VII
da Ciência e Tecnologia;
VIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazônia Legal;
IX - do Planejamento e Orçamento.
... . . ...... . . ... . . . ..... . ...... . . ....... . .......... . .....
§ 3? O representante do Ministério da Marinha, além de
membro do colegiado, exercerá também a função de Secretário da CIRM.»

Art. 2?
cação.

E ste decreto entra em vigor na data de sua publiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 725-756, fev 1995

734
Art. 3? Revoga-se o Decreto de 27 de novembro de 1992,
que dispõe sobre a CIRM.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
DECRETO N? 1.389, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Décimo e do Décimo Primeiro
Protocolos Adicionais 80 Acordo Comercial
n!' 10, entre Brasil, Argentina e México, de
6 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latíno-Americana de Integração (Aladí), firo
mado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial;
Considerando que a Secretaria Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 6 de dezembro de 1994, a
Ata de Retificação do Décimo e do Décimo Primeiro Protocolos
Adicionais ao Acordo Comercial n? lO, entre Brasil, Argentina e
México.
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Décimo e do Décimo Prímeiro Protocolos Adicionais ao Acordo Comercial n? 10, entre
Brasil, Argentina e México, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
O anexo está publicado no DO de 9.2.1995, págs. 1733/1736.
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DECRETO N? 1.390, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995(')
Altera dispositivos do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECTj.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4? do Decreto-Lei n? 509, de 20 março de
1969,
DECRETA:
Art. I? OS arts. io, 11, 16, 17, 20, 21, 26 e 27 do Estatuto
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) aprovado
pelo Decreto n? 83.726, de 17 de julho de 1979, alterado pelo Decreto n? 97.486, de I? de fevereiro de 1989, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 10. O Conselho de Administração terá a seguinte composição:
I
Presidente da empresa, membro nato:
II - Vice-Presidente da empresa, membro nato;
III - quatro membros.
§ I? O Conselho de Administração será presidido por
um de seus membros, nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Estado das Comunicações.
§ 2? Nos impedimentos e ausências eventuais, o Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo Presidente da empresa.
§ 3? Os órgãos de Auditoria Interna ficarão vinculados diretamente ao Presidente do Conselho de Administra-

ção. n

"Art. 11. Os membros do Conselho de Administração, de que trata o inciso III do artigo anterior, serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado das Comunicações."
"Art. 16. A Diretoria se constituirá do Presidente, do
Vice-Presidente e de cinco Diretores')
1*) Republicado no DO de 17.2.1995 (v. pág. 786deste volume).
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«Art. 17. Os membros da Diretoria serão nomeados
pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado das Cornunicações.»
«Art. 20. Compete ao Presidente:
I - presidir os negócios da empresa;
II - representar a empresa em Juízo ou fora dele,
ativa e passivamente, podendo constituir mandatário e delegar competência, e, se for o caso, estabelecer subdelegação;
III - executar as deliberações emanadas do Conselho de Administração e da Diretoria;
IV - manter o Conselho de Administração informado das atividades da empresa;
V - designar os Chefes de Departamento e os Diretores Regionais aprovados pela Diretoria;
VI - manter o Ministro de Estado das Comunicações permanentemente informado dos negócios da empresa;
VII - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
VIII - assinar, obrigatoriamente, com o Vice-Presidente, os atos que constituam ou alterem obrigações da
empresa, assim como aqueles que exonerem terceiros de
obrigações para com ela; tais atribuições poderão ser outorgadas, por ambos, a servidores da empresa, mediante
mandato com fim especifico ou mediante delegação de competência;

IX - delegar, conjuntamente com o Vice-Presidente,
poderes a empregados da empresa para movimentar dinheiro, podendo, a título excepcional, constituir mandatários
para o mesmo fim, se autorizado pela Diretoria.»
"Art. 21. Compete ao Vice- Presidente:
III - coordenar as atividades operacionais e administrativas, assim como as atividades de planejamento e controle da empresa;
«Art. 26. As Diretorias Regionais, subordinadas ao
Vice-Presidente, são os órgãos encarregados de executar,
em âmbito regional, os serviços a cargo da empresa.»
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"Art. 27. Cada Diretoria Regional será dirigida por
um Diretor Regional designado na forma do disposto no
item V do art. 20.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
DECRETO N? 1.391, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Altera o Decreto nP 1.343, de 23 de dezembro de 1994 para incluir os veículos que
especifica na Lista de Exceção à Tarifa Bsterna Comum, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, incisos 11 e IV, e 153, § I?, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção promulgado pelo Decreto n? 350, de 21 de novembro de 1991,
e os entendimentos havidos no âmbito do Conselho do Mercado
Comum em Ouro Preto, objeto da Decisão n? 22/94, de 17 de dezembro de 1994,
DECRETA:
Art. I? Ficam incluidos na Lista de Exceção a Tarifa Externa Comum (TEC), anexa ao Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro de 1994, os veiculos classificados nos códigos tarifários
8701.20.00,
8702.10.00,
8702.90.90,
8703.21.00,
8703.22.10,
8703.22.90,
8703.23.10,
8703.23.90,
8703.24.10,
8703.24.90,
8703.9cr.00,
8703.32.10,
8703.32.90,
8703.33.10,
8703.33.90,
8704.21.1Ó,
8704.21 :20,
8704.21.30,
8704.21.90,
8704.22.10,
8704.22.20,
8704.22.30,
8704.22.90,
8704.23.10,
8704.23.20,
8704.23.30,
8704.23.90,
8704.31.10,
8704.31.20,
8704.31.30,
8704.31.90,
8704.32.10,
8704.32.20,
8704.32.30,
8704.32.90,
8704.90.00, observada a seguinte estrutura de convergência à
TEC:
Data

1995

1/1196

111/97

111/98

1/1100

1/1/00

1/1/01

%

32

30

28

26

24

22

20
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Parágrafo unico. Para o exercrcio de 1995 a data de convergência à TEC, de que trata o caput deste artigo, é 13 de fevereiro de 1995.
Art. 2? Na Tarifa Externa Comum anexa ao Decreto n?
1.343, de 1994, as alíquotas referentes aos códigos constantes do
caput do artigo anterior ficam assinaladas com um asterisco ('),
para os efeitos do item 4 da Regra Geral de Tributação constante da referida Tarifa Externa Comum.
Art. 3? O disposto neste decreto não se aplica aos veiculos
já embarcados no exterior até a data anterior à da publicação
deste decreto, para os quais é assegurado o tratamento tarifário
anterior.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
DECRETO N? 1.392, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre transferência dos cargos
em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o diposto nos arts. 35 e 43 da Medida Provisória n?
886, de 30 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1? Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para as unidades constantes
dos incisos I a VIII deste artigo, 101 cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS):
•
. I - para a Casa Civil da Presidência da República, dezesseis cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
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Superiores (DAS), assim especificados: quatro DAS 101.5, quatro DAS 101.4 e oito DAS 101.3;
II - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, dezesseis cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), assim especificados: quatro DAS 101.5, quatro DAS 101.4 e oito DAS 101.3;
III - para o Ministério da Fazenda, a serem alocados na
Secretaria de Acompanhamento Econômico, quatro cargos em
comisão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
assim especificados: um DAS 101.5, um DAS 101.4 e dois DAS
101.3;
IV - P'lra o Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, a serem alocados na Secretaria de Tecnologia Industrial, quatro cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim especificados: um DAS 101.5,
um DAS 101.4 e dois DAS 101.3;
V - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, a serem alocados na Secretaria
de Recursos Hídricos, onze cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), assim especificados: dois DAS 101.5, três DAS 101.4, três DAS 101.3 e três DAS
101.2;
VI - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, a serem alocados na Secretaria de Assistência Social, onze
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim especificados: dois DAS 101.5, três DAS
101.4, três DAS 101.3 e três DAS 101.2;
VII - para o Ministério da Justiça, a serem alocados na
Secretaria dos Direitos da Cidadania, onze cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
especificados: dois DAS 101.5, três DAS 101.4, três DAS 101.3 e
três DAS 101.2;
VIII - para o Ministério do Planejamento e Orçamento, 28
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezessete a serem alocados na Secretaria
Especial de Políticas Regionais, assim especificados: três DAS
101.5; cinco DAS 101.4; quatro DAS 101.3; e cinco DAS 101.2; e
onze a serem alocados na Secretaria de Política Urbana, assim
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 725-756, fev. 1995

740

especificados: dois DAS 101.5, três DAS 101.4, três DAS 101.3 e
três DAS 101.2.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N? 1.393, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Sétimo Protocolo Adicional 80 Acordo de
Complementação Econômica nf' 14, entre
Brasil e Argentina, de 12 de dezembro de
1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladíl, firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pêlo Congresso Nacional, por meío do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 12 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre Brasil e Argentina,
DECRETA:
Art. 1? O Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica n? 14, entre Brasil e Argentina,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como ele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.2.1995, págs. 1862/1863.

DECRETO N? 1.394, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Décimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial n~ 3, entre Brasil e Chile,
de 15 de julho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Al adi], firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo
Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalídade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 15
de julho de 1994, em Montevidéu, o Décimo Terceiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n? 3, entre Brasil e
Chile,
DECRETA:
Art. 1? O Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial n? 3, entre Brasil e Chile, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém. inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreía

o anexo está publicado no DOde 13.2.1995,

pág. 1863.

DECRETO N? 1.395, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Díspdesobre a exeCUção do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial ao amparo do art. 25 do Tratado de
Montevidéu de 1980 (Acordo nf 21), entre
Brasil e Cuba, de 31 de outubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latíno-Amerícana de Integração (Aladil, firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance
Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e de Cuba,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 31
de outubro de 1994, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial ao amparo do art. 25 do
Tratado de Montevidéu de 1980 (Acordo n? 21), entre Brasil e
Cuba,
DECRETA;
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial ao amparo do art. 25 do Tratado de Montevidéu
de 1980 (Acordo n? 21), entre Brasil e Cuba, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasilia, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.2.1995,

pág. 1864.

DECRETO N? 1.396, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociaçáo nf 3, entre
Brasil e Chile, de 31 de outubro de 1994.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidêu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novem bro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance
Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 31
de outubro de 1994, em Montevidéu, o Décimo Quarto Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n? 3,
entre Brasil e Chile.
DECRETA:
Art. I? O Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação n? 3, entre Brasil e Chile,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
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Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 16.2.1995, págs. 2005/2006.

DECRETO N? 1.397, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995
Altera as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre
os veículos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, incisos I e 11, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam suprimidas as seguintes Notas Complementares (NC) ao Capítulo 87 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados ['I'ípi), aprovada pelo Decreto
n? 97.410, de 23 de dezembro de 1988:
I - NC (87-12), NC (87-13), NC (87-14) e NC (87-15), criadas pelo art. I? do Decreto n? 799, de 17 de abril de 1993;
11 - NC (87-16) e NC (87-17), acrescentadas ao referido
Capítulo 87 pelo art. 1?--do Decreto n? 1.321, de 30 de novembro
de 1994.
Art. 2? É acrescentada ao Capítulo 87 da T'ipi aNota
Complementar NC (87-12), que substitui a de idêntico número,
suprimida pelo art. I? inciso I, deste decreto, com a seguinte
redação:
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"NC (87-12) - Ficam reduzidas para 8% as alíquotas relativas aos veículos classificados nos códigos
8703.23.0199, 8703.23.0399 e 8703.23.9900, com tração traseira, quando equipados com motor refrigerado a ar, atendido
o indice mínimo de nacicnal ização equivalente a 90% do
preço FOB-fábrica, sem impostos, incluído o motor produzido no País.»
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se os Decretos n?s 799, de 17 de abril de
1993, e 1.321, de 30 de novembro de 1994.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
DECRETO N? 1.398, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre etribuiçõee de inventeriantes, procedimentos de inventários, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Caberá ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado coordenar os procedimentos administrativos
concernentes ao processo de extinção dos Ministérios do BemE star Social e da Integração Regional, bem assim das Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e Centro Brasileiro
para Infância e Adolescência (CBIA).
Art. 2? São atribuições do inventariante:
I - proceder, mediante termo próprio, à transferência
dos bens móveis e imóveis, bem assim dos acervos técnicos,
logísticos, bibliográficos e documentais aos órgãos que tiverem
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absorvido as correspondentes atribuições dos órgãos e entidades extintas;
II - identificar, relacionar e propor ao ministro supervisor a destinação do acervo patrimonial não abrangido no inciso
anterior;
III - levantar e relacionar os direitos e obrigações dos
órgãos extintos, bem como os contratos e convênios firmados,
podendo, mediante autorização do ministro supervisor, promover a sua manutenção ou rescisão;
IV - firmar contratos, bem como convênios ou instrumentos similares relativos a operações de crédito externo, já
contratadas, autorizado pelo ministro supervisor, observada a
legislação pertinente;
V - apresentar ao ministro supervisor relatórios periódicos e final dos atos e fatos do processo de inventário, inclusive as tomadas de prestações de contas relativas ao exercício de
1994, dos órgãos e entidades extintos;
VI - proceder à regularização dos atos administrativos
pendentes e remanescentes por intermédio do Sistema Integrado
de Administração Financeira (Síafí] , inclusive à análise das
prestações de contas dos convênios e instrumentos similares,
dos órgãos e entidades extintos, podendo, para tanto, designar
comissões de quaisquer natureza;
VII - representar, ativa e passivamente, os respectivos
órgãos e entidades nos atos adininistrativos durante o processo
de inventário;
VIII - praticar os atos de gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e administrativa, inclusive de pessoal, dos
órgãos e entidades extintos, os quais conservarão a sua denominação, antecedida da expressão «extíntota)»:
IX - exonerar os ocupantes de cargos em comissão e
funções gratificadas;
X - propor ao ministro supervisor a nomeação para os
cargos em comissão e funçôes gratificadas, necessários aos trabalhos do inventário;
XI - transferir dos órgãos e entidades extintos para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do E stado os
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cargos em comissão e funções gratificadas desnecessários ao
processo de inventário. vagos ou que venham a vagar;
XII - transferir para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado os cargos efetivos vagos ou a vagar
durante o processo de inventário;
XIII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo ministério supervisor para ultimar o processo do inventário.
Parágrafo único. Até que sejam publicadas as estruturas
regimentais dos ministérios supervisores, excetuam-se do disposto no inciso IX deste artigo, os cargos em comissão e as funções gratificadas alocadas aos órgãos e entidades, cujas competências tenham sido transferidas a outros órgãos," salvo se expressamente autorizado pelo ministro supervisor ou quando se
tratar de exoneração a pedido.
Art. 3? O prazo para encerramento do processo de inventário será de até 180 dias, a contar da publicação deste decreto
podendo ser prorrogado, a critério do Ministério da Admínistracão Federal e Reforma do Estado e do Ministério supervisor,
mediante proposta do inventariante.
Parágrafo único. Observado o prazo fixado neste artigo, o
inventariante, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o ministério supervisor estabelecerão o cronograma de atividades relativas ao processo de inventário.
Art. 4? O inventariante poderá delegar a servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente atribuições contidas
no art. 2? do presente decreto, ouvido o ministro supervisor.
Art. 5? Os servidores ocupantes de cargos efetivos considerados desnecessários ao processo de inventário serão apresentados ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para redistribuição.
§ 1? A administração do pessoal a que se refere este artigo
ficará sob a responsabilidade do inventariante até o prazo de
trinta dias da data de sua apresentação, a partir da qual ficará
sob a responsabilidade do mencionado ministério.
§ 2? Os ministérios supervisores terão prioridade na redistribuição de que trata este artigo.
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Art. 6? Ficarão sob a responsabilidade das Procuradorias
das extintas LBA e CBIA o assessoramento jurídico e os processes judiciais existentes e aqueles instaurados durante o curso do inventário.
Parágrafo único. Encerrado o inventário, serão transferidos para a União, na condição de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União (AG Ul, os processos em que são parte
ou interessadas as extintas LBA e CBIA.
Art. 7? Para fins do disposto neste decreto, a supervisão
ministerial será exercida:

I - pelo Ministro do Planejamento e Orçamento, no caso
dos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional;
U - pelo Ministro da Justiça, no caso da CBIA;
UI - pelo Ministro da Previdência e Assistência Social,
no caso da LBA.
Art. 8? Ficam sobrestados todos os convênios celebrados
ou em fase de celebração dos extintos Ministérios do Bem-Estar
Social e da Integração Regional, que apresentem cumulativamente as seguintes condições:
I
tratem de transferência de recursos;
U - sejam relativos a projetos orçamentários;
UI - para os quais não tenba havido liberação de recurso
financeiro até 30 de dezembro de 1994;
IV - não tenham como fonte de recursos operações de crédito externo.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos
convênios destinados à manutenção de ações continuadas de assistência social e a programas de atendimento à criança e ao
adolescente.
Art. 9? O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de Controle, manterá, nos ministérios em extinção, a estrutura indispensável de órgão seccional de controle interno visando assegurar a análise, o controle, a auditoria e a
contabilidade dos atos e fatos relativos aos órgãos e entidades
extintos.
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Art. 10. O assessoramento jurídico necessário aos atos relativos ao processo de inventário dos ministérios extintos, será
prestado ao inventariante pela Consultoria Juridica do respectivo ministério supervisor.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Fica revogado o Decreto n? 1.365, de 11 de janeiro
de 1995.
Brasília, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N? 1.399, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a transferência e a transformação de cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores no
âmbito da Casa Civil da Presidência da
República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 35 da Medida Provisória n? 886,
de 30 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos da extinta Subchefia de Divulgação e Relações Públicas da Casa Civil da Presidência da República, para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, 28 cargos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, sendo: dois DAS 101.5; quatro DAS 102.4; oito DAS
102.3; sete DAS 102.2; e sete DAS 102.1.
Art. 2? Ficam transformados na forma do Anexo a este
Decreto os cargos em comissão no âmbito da Casa Civil da Presidência da República.
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Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publiANEXO
Situação Nova

Situação Atual

Valor
Código
Unitário
Nat. Esp.
Nat. Esp.

Qtde.

8.000,00
2.097,45

1
5

1.971,55
1.791,17

2
O
10
12
12
7
3.
28
19
12
149

Valor Total

Qtde.

Valor Total

8.000,00
10.487,25

1
5

10.487.25

3.943,10
15.260.60'
10.282,56
9.242,04
12.538,19
51.886,04
22.278.88
14.633,23
8.468,16

2
8
1

3.943,10
14.329.36
1.526,06

10
30
3.
35
16

17.911,70
59.516,34
29.133,92
26.955,95
11.290,88

183.140,58

151

183.094,56

8.000,00

DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

Total

1.526,06
856,88
770,17
1.791,17

1.526,06
856,88

770,17
705,68

16.120.~

DECRETO N? 1.400, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complemeateçõo Econômica nf' 27, entre o Brasil e
Venezuela, de 28 de julho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que Ibe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração [Aladí), firmado pelo Brasil, em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo
Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de
16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram
em 28 de julho de 1994, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 27, entre Brasil e Venezuela,
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DECRETA:
Art. I? O Primeiro Protocolo Adicional ao acordo de Complementação Econômica n? 27, entre Brasil e Venezuela, apenso
por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vígência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de

22.2.1995, pégs. 2394/2456.

DECRETO N? 1.401, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementaçáo Econômica nf 27, entre Brasil e
Venezuela, de 15 de-novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Constderando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino'Americana de Integração (Aladí], firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novem bro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram
em 15 de novembro de 1994, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 27,
entre Brasil e Venezuela,
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DECRETA:
Art. 1? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n? 27, entre Brasil e Venezuela,
apenso por J~~ópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no

DO de 22.2.1995, pág. 2457.

DECRETO N? 1.402, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo de Compíementeçâo Econõmíee
D.O 27, entre Brasil e Venezuela, de 28 de outubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;

Considerando que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 28 de outubro de 1994, a
pedido da Representação do Brasil, a Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 27, entre Brasil e Venezuela,
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DECRETA:
Art. i? A Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 27, entre
Brasil e Venezuela, apensa por cópia ao presente decreto, será
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de

22.2.1995, pág. 2457/2461.

DECRETO N? 1.403, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Instituí o Sistema de Acompanhamento

Legislativo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. i? Fica instituído o Sistema de Acompanhamento Legíslativo (Síal), no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, com o objetivo de:
I - atender às necessidades de assessoramento e informação do Presidente da República, dos Ministros de Estados e
dos dirigentes de entidades estatais da Administração Pública
Federal, quanto às atividades do Congresso Nacional;
II - coordenar a elaboração e o fluxo de informações e
mensagens do Poder Executivo ao Congresso Nacional, tendo
em vista os objetivos gerais e a uniformidade das ações do Governo sobre matéria legislativa;
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IH - acompanhar a tramitação das proposições originárias
do Poder Legislativo;
IV - diligenciar quanto ao atendimento de requerimentos
de informação, indicações, consultas e outras solicitações formuladas pelos membros do Congresso Nacional ao Poder Executivo.
Art. 2? O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República orientará normativamente as ações dos
órgãos que integram o SiaI.
Art. 3? A Subchefia para Assuntos Parlamentares da Presidência da República é o órgão central do Sial, com a atribuição de coordenar as ações dos órgãos que o integram.
Art. 4? Compõem o Sial as Assessorias Parlamentares dos
Ministérios, a Secretaria de Relações com o Congresso do Ministério das Relações Exteriores, bem como os órgãos da administração federal indireta, com atribuições análogas às mencionadas no art. I?
§ I? OS Chefes das Assessorias Parlamentares dos Ministérios Civis serão nomeados pelo Presidente da República, por
proposta do respectivo Ministro de Estado e encaminhada por
intermédio do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, nos termos do disposto nos §§ I? e 2? do art. I? do Decreto n? 1,362, de
I? de janeiro de 1995.
§ 2? A indicação dos titulares das Assessorias Parlamentares dos Ministérios Militares e do Estado-Maior das Forças
Armadas será encaminhada ao Presidente da República pelos
Ministros respectivos, por intermédio do Chefe da Casa Militar
da Presidência da República.
Art. 5? Os Chefes de Assessoria Parlamentar e os titulares dos órgãos referidos no artigo anterior subordinam-se, para
efeito deste decreto, diretamente ao gabinete do Ministro ou do
dirigente máximo da entidade a que pertença.
§ I? OS Ministros e dirigentes de entidades estatais federais instruirão as respectivas unidades operacionais no sentido
de. assegurar ao órgão integrante do Síal o apoio indispensável
ao pronto atendimento das solicitações por ele recebidas.
§ 2? As atividades das Assessorias Parlamentares da Administração indireta de que trata o art. 4? serão coordenadas na
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forma do art. 3?, por intermédio dos Chefes das Assessorias
Parlamentares dos Ministérios aos quais estejam vinculadas.
Art. 6? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
DECRETO N? 1.404, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Dá nova redaçiIo ao art. 4.0 do Decreto
1.007, de 13 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre as contribuições compulsórias

D."

devidas ao Serviço Social do Transporte
(Sest) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA;
Art. I? O art. 4? do Decreto n? 1.007, de 13 de dezembro
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4? Sem prejuízo do disposto no art. 183 do
Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, o Sest e o Senat ficam sujeitos à auditoria da Secretaria de Controle Interno do Ministério do Trabalho, nos termos e nas condições estabelecidos na legislação pertinente».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
Paulo Paiva
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DECRETO N? 1.405, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1995
Aprova alteração do Estatuto Social da
Petróleo Brasileiro S.A. {Petrobrás}.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 8? da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de
1953,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovada a alteração do Estatuto Social da
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), conforme deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 8 de julho de
1994, passando o seu art. 8? a ter a seguinte redação:
«Art. 8? Por deliberação do Conselho de Administração, todas as ações da Companhia ou apenas uma de suas
espécies poderão ser escriturais e, em nome de seus titulares, serem mantidas em conta de depósito de instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), sem emissão de certificado.
Parágrafo único. Existindo certificados de ações da
Companhia, esta poderá emitir títulos múltiplos de ações
ou cautelas que as representem».
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1995
Cria, DO âmbito do Ministério das Relações Exteriores. a comisslJo Nacional para
as comemorações do 60.'1 Aniversário da Organização das Nações Unidas.

O PRESlDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, no ãmbito do Ministério das Relações
Exteriores, a Comissão N acionaI para as comemorações do 50?
Aniversário da Organização das Nações Unidas.
Art. 2? Compete à comissão elaborar e coordenar a execução do programa de atividades comemorativas do Cínqüentenário da Organização das Nações Unidas, e, especialmente:
I - divulgar os propósitos, princípios, história e ações
das Nações Unidas;
II - disseminar informações sobre a atuação do Brasil nas
Nações Unidas.
Art. 3? A Comissão Nacional será integrada por representantes dos seguintes órgãos:
I
Ministério das Relações Exteriores, que a promoverá;
II
Ministério da Justiça;
In
Ministério da Educação e do Desporto;
IV
Ministério da Fazenda;
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V
Estado-Maior das Forças Armadas;
VI
Ministério das Comunicações;
VII
Ministério da Cultura;
VIII
Secretaria-Geral da Presidência da República;
IX
Fundação Alexandre de Gusmão.
Art. 4? A Divisão das Nações Unidas do Ministério das
Relações Exteriores atuará como Secretaria-Executiva da comissão.
Art. 5? A Comissão Nacional poderá constituir comissões
setoriais compostas por representantes de órgãos de governos
estaduais, do meio acadêmico, de formações, de organizações
não-governamentais e do setor privado para colaborarem em
programas especificos.
Art. 6? A Comissão Nacional poderá convidar representantes de órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal e de entidades privadas, bem como especialistas em assuntos ligados a sua área de competência, cuja presença nas reuniões se considere necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 7? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 6 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(2)

DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1995

(0)

Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
(*) Os anexos a que se referem este decreto foram publicados em Suplemen-

to ao DO n? 28, de 8.2.1995.
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vista o disposto no art. 32 da Medida Provisória n? 886, de 30
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? São apropriadas aos órgãos e às entidades relacionados no Anexo 11, as dotações constantes do Anexo I, nos
montantes especificados, mantidos os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995, que estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercicio de 1995.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1995, 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

(3)

DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995

(*)

Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados, da Faculdade de Tecnologia do Distrito Federal, com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
COm o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000558/9074, do Ministério da Educação e do Desporto,
(*)

Retificado no DO de 10.2.1995 (v. pág.798deste volume).
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DECRETA:
Art. 1 ~ Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados a ser ministrado
pela Faculdade de Tecnologia do Distrito Federal, mantida pela
União Pioneira de Integração Social, COm sede na Cidade de
Brasília. Distrito Federal.
Art. 2~ E-ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(4)

DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995 (*)
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, das Faculdades Integradas Santana, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da ConstituiçãO, de acordo
com o disposto nos arts. 47. da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968. e 15 do Decreto n? 1.303. de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334. de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830. de 13 de janeiro de 19~5. e conforme consta do Processo n? 23001.000309/9401, do Ministério da Educação e do Desporto,

DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas
Santana, mantidas pelo Instituto Santanense de Ensino Superior, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
(li:) Retificado no DO de

10.2.1995 (v. pág. 798 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 187(2): 757-784. fev. 1995

761
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasilia, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(5) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995

(0)

Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Urubupungá, COlD sede na Cidade de Pereira
Barreto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000763/9001, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Urubupungá, mantida pela
Associação de Enisno e Cultura de Urubupungá, com sede na
Cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(*)

RetificadonoDO de 10.2.1995 (v. pág. 798deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 757-784, fev. 1995

762
(6)

DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995 (*)
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da União das Escolas Superiores Va·
Ie do [vai, com sede na Cidade de lvaíporli,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000475/90·
49, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela União das Escolas Superiores Vale do Ivaí, mantida pela Instituição Cultural e Educacional Vale do Ivai, com sede na
Cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasíiia, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(7)

DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995 (*1
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados, da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras Imaculada Conceição, com sede na
Cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.

•

(*)

Retificado no DO de 10.2.1995 (v. pág. 798deste volume).

(*)

Retificado no DO de 10.2.1995 (v. pág. 798deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23030.003457/9062, do Ministério da Educação e do Desporto,
DÉCRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada
Conceição, mantida pela Sociedade Caritativa e Literária São
Francisco de Assis, com sede na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(8)

DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995

(0)

Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação, das Faculdades
Integradas de Votuporanga, com sede na
Cidade de Votuporanga. Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçâo
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de já(*)
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neiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000405/9497, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de Votuporanga, mantidas pela Fundação Educacional
de Votuporanga, com sede na Cidade de Votuporanga, Estado
de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(9)

DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995 (0)
Autoriza o funcionamento do Curso de
Relações Internacionais do Centro de Estudos Superiores da Fundação Lusíada, com
sede na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n:' 721194, de 30 de junho de 1994, conforme consta do Processo n? 23001.000515/94-95 do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Relações Internacionais, bacharelado, a ser ministrado pelo Cen(")Retificado no DO de 10.2.1995 (v. pág. 798destevolume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 757-784, fev. 1995

765
tro de Estudos Superiores da Fundação Lusíada, mantido pela
Fundação Lusíada, com sede na Cidade de Santos, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(10)

DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995

(*)

Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação, do Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000818/9093, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação, a ser ministrado pelo Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo, mantido pela Sociedade Objetivo de Ensino Superior, com sede na Cidade de Goiânia, Estado
de Goiás.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
C*) Retificado no DO de 10.2.1995 (v. pág.798destevolume).
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(11) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de

Comuntceçao Social, das Faculdades Integradas de Votuporanga, com sede na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000406/94·
50, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de. Comunicação Social, com habilitações em Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Radialismo, a ser ministrado pelas Faculdades
Integradas de Votuporanga, mantidas pela Fundação Educacional de Votuporanga, com sede na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(12) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Sumaré, com
sede na Cidade- de Sumeré, Estado de S40
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
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com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1~68, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23033.000594/9051, do Ministério da Educacão e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Sumaré, mantídapela Organização
Paulistana Educacional e Cultural, com sede na Cidade de Suo
maré, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(13) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Proceeeemento de
Dados, da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas de Cascavel, com sede na Cidade
de Cascavel, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000674/9075, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 757-784, fev. 1995
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do pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel,
mantida pela União Educacional de Cascavel, com sede na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(14) .DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Secretariado, do Centro Integrado
de Ensino Superior do Amazonas, com sede

na Cidade de Manaus, Estado do Amazo·
nas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o .dísposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15, do Decreto 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 866/94, de 17 de outubro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.000251190-91, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Secretariado, com habilitação em Secretariado Executivo, a ser ministrado pelo Centro Integrado de Ensino Superior
do Amazonas, mantido pela Fundação Amazonense de Educação e Cultura, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 757-784, fev. 1995
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(15)

DECRETO QE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Comunicação Social, da Faculdade Ameaonense de Comunicação Social, com séde na
Cidade de Manaus, Est{fdo do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de ..13. de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000746/9084, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, com habilitações em Jornalismo; 'Publicidade e
Propaganda e Relações Públicas, a ser ministrado pela Faculdade Amazonense de Comunicação Social, mantida pelo Centro
Amazonense de Ensino e Cultura, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(16)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Filosofia, do Centro Educacional La BaIle

de Ensino Superior, com sede na Cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
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de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 793/94, de 15 de setembro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.000075/90-61, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Filosofia, bacharelado e licenciatura plena, a ser ministrado pelo
Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, na Cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, mantido pela Sociedade
Porvir Cientifico, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(17)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade Guarapiran-

ga, com sede na Cidade de São Paulo, Esta'do de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 796/94, de 15 de setembro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.001163/90-61, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado, pela Faculdade Guarapíranga,
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mantida pela Instituição Guarapiranga de Ensino Superior, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(18) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados. da Faculdade de Ciências Contábeis
e Administrativas São Paulo Apóstolo, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000026/9055, do Ministério da Educação e do Desporto.
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas São
Paulo Apóstolo, mantida pela Sociedade Educacional São Paulo
Apóstolo, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 757-784, fev. 1995
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(19) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração, do Centro Educacional La
Salle de Ensino Superior, na Cidade de Cenoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com O disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 848/94, de 15 de setembro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.000642/90-89, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pelo Centro Educacional La Sane
de Ensino Superior, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, mantido pela Sociedade Porvir Cientifico, com sede
na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data sua publicação
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(20)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Sociais Aplicadas, com sede na Cidade de
São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
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de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 792/94, de 15 de setembro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.000781/93-28, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciéncias Sociais Aplicadas, mantida pela Sociedade Assistencial de Educação e Cultura, com sede na Cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo.
.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(21) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Ciéncíes
Contábeis e Administrativas do Litoral
Norte, com sede na Cidade de Caraguatatii·
be, Estado de SiIo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830 de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000908/9084, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências ConCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 757-784, fev. 1995

774
tábeis e Administrativas do Litoral Norte, mantida pela Sociedade Civil de Educação do Litoral Norte, com sede na Cidade
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(22) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração, da Faculdade de Educação
e Ciências Gerenciais de Indaiatuba. com

sede na Cidade de Indaiatuba, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art.·3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23033.000605/9076, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Educação e
Ciências Gerenciais de Indaiatuba, mantida pela Organização
Paulistana Educacional e Cultural, com sede na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(23) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade Ci1ndido Bonâon, com sede na Cidade de Cuiebé, Estado
de Mato Grosso.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 866/94, de 17 de outubro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.000629/90-11, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade Cândido Rondou,
mantida pela Associação Educacional Presidente Dutra, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(24) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade CiJ.ndido Rondon, com
sede na Cidade de Cuiabá. Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
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redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000634/9051, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade Cândido Rondon, mantida pela Associação
Educacional Presidente Dutra, com sede na Cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(25) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciéncies
Sociais Aplicadas do Rio de Janeiro, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro. Estado
do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta ao Processo n? 23001.001076/9069, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Rio de Janeiro, mantida pela Associação de
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Ensino Superior do Rio de Janeiro, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da' Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(26)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Turismo da Faculdade de Turismo Mauro
Passos, com sede na Cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995," conforme consta do Processo n? 23001.001684/9064, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA;
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Turismo, a ser ministrado pela Faculdade de Turismo Mauro Passos, mantida pela Sociedade Educacional Mauro Passos, com
sede na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 757-784, fev. 1995
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(27)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados, da Faculdade de Processamento de
Dados de Joinvílíe, com sede na Cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de [aneiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.00084118629, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Processamento de Dados de Joinville,
mantida pela União de Tecnologia e E scolas de Santa Catarina,
com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(28)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia, da Uniõa das Escolas Superiores Vale do Ivet, com sede na Cidade de
IvaiporiI, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
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com O disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
nos termos do art. 3? da Medida Provisória n? 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta do Processo n? 23001.000495/9056, do Ministério da Educação e do Desporto,

Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitações em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2? Grau e Supervisão Escolar, a ser ministrado pela
União das Escolas Superiores Vale do Ivai, mantida pela Instituição Cultural e Educacional Vale do Ivaí, com sede na Cidade
de Ivaiporã, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(29)

DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1995
Concede à empresa LACSA - Lineas
Aéreas Costarricenses S.A., entortsecso
para funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso .das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986, e a Lei n?
7.565, de 19 de dezembro de 1986,
DECRETA:
Art. I? É concedida à LACSA - Lineas Aéreas Costarricenses S.A., com sede na cidade de San José, Costa Rica, autorização para funcionar no Brasil como empresa regular de
transporte aéreo, com os Atos Constitutivos e demais documenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(2): 757-784, fev. 1995
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tos exigidos que apresentou, e com o capital destinado às suas
operações já estabelecido, obrigada a cumprir integralmente as
leis e os regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre
o objeto da presente autorização.
Art. 2? Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos e demais documentos mencionados no artigo 2? do Decreto
n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3? O exercício efetivo de qualquer atividade da LACSA - Lineas Aéreas Costarricenses S .A., no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo regular, ficará sujeito à
legislação brasileira no que for aplicável.
Art. 4?

Ficam, ainda, estabelecidas as seguintes cláusu-

las:
I - A LACSA - Lineas Aéreas Costarricenses S.A. é
obrigada a ter, permanentemente, um representante no Brasil,
com plenos e ilimitados poderes para tratar e, definitivamente,
resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo,
quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela empresa;
II - Todos os atos praticados no Brasil ficarão sujeitos
unicamente às respectivas leis, aos regulamentos e à jurisdição
de seus tribunais judiciários ou administrativos, sem que. em
tempo algum, possa a referida empresa reclamar exceção, fundada nos Atos Constitutivos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à execução
das obras ou serviços a que eles se referem;
III - A empresa não poderá realizar no Brasil os objetivos constantes de seus Atos Constitutivos ou seu E statuto, que
são vedados a empresas estrangeiras, e só poderá exercer os
que dependam da permissão governamental, depois desta obtida
e sob as condições em que foi concedida;
IV - Qualquer alteração que a empresa fizer em seus
Atos Constitutivos ou Estatuto dependerá de aprovação do Governo Federal para produzir efeitos no Brasil;
V - Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionamento
no Brasil se infringir as cláusulas anteriores ou se, a juízo do
Governo brasileiro, a empresa exercer atividades contrárias ao
interesse público;
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VI - A transgressão de qualquer das cláusulas para a
qual não exista cominação especial e a prática de infrações de
tarifas de transporte, aprovadas ou autorizadas pela autoridade
brasileira competente, serão punidas com as multas estabelecidas pela legislação interna. No caso de reincidência, poderá ser
cassada a autorização concedida;
VII - Ser-Ihe-ão aplicadas as leis e os regulamentos brasileiros relativos à entrada, permanência ou saída de. aeronaves,
bem como à entrada, permanência ou saida de passageiros, tripulação ou carga das aeronaves.
Art. 5? O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra

o anexo está publicado no DO de 15.02.1995, páge. 1965/1974.
(30)

DECRETO DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a Comissão Especial incumbida de sugerir. as providências necessárias à orgnnizeção e ao funcionamento do
Conselho Nacional de Educaç4o.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA;
Art. I? A Comissão Especial, constituida pelo Decreto de
8 de novembro de 1994, incumbida de sugerir as providências
necessárias à organização e ao funcionamento do Conselho Nacional de Educação, será integrada pelos seguintes membros do
Ministério da Educação e do Desporto;
I
Secretário Executivo, que o presidirá;
11 - Secretário de Educação Superior;
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In
Secretário de Educação Média e Tecnológica;
IV
Secretário de Educação Fundamental;
V
Secretário de Politica Educacional;
VI
Chefe de Gabinete do Ministro.
Parágrafo único. O Chefe de Gabinete do Ministro exercerá as atribuições de Secretário da Comissão Especial, cabendolhe organizar a pauta das reuniões, providenciar as informações
e os subsidios necessários às deliberações da Comissão e o registro em ata.
Art. 2? Incumbe à Comissão Especial sugerir ao Ministro
de Estado da Educação e do Desporto as medidas necessárias
ao funcionamento do Conselho Nacional de Educação, e especialmente:
I - propor procedimentos com vistas ao andamento dos
processos em tramitação junto ao Conselho, instruindo aqueles
que devam ser examinados e decididos;
n - examinar e propor medidas que visem ao estabelecimento de amplo relacionamento entre o. Conselho e os órgãos do
Ministério da Educação e do Desporto e os sistemas estaduais
de ensino;
In - examinar e propor a revisão de atos praticados pelo
antigo Conselho Federal de Educação, em caso de descumprimento da legislação ou das normas e regulamentos em vigor;
IV - sugerir outras medidas que forem necessárias ao
cumprimento da legislação aplicável ao Conselho.
Parágrafo único. As proposições e recomendações da Comissão Especial somente terão eficácia após aprovadas pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
Art. 3? Para o desempenho de suas atividades a Comissão
poderá utilizar-se dos recursos materiais e humanos do Conselho e contará com apoio dos órgãos que compõem a estrutura do
Ministério da Educação e do Desporto, bem como, na forma da
leí,. do assessoramento temporário de especialistas nos assuntos
de incumbência da Comissão Especial, especificamente designados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
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Art. 5? Fica revogado o Decreto de 8 de novembro de
1994, que constituiu Comissão Especial no âmbito do Ministério
da Educação e do Desporto.
Brasilia, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(31)

DECRETO DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o encerramento dos trabalhos de inventeríençe do extinto Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (lnamps).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 8.689, de 27 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Ficam encerrados os trabalhos de inventariança
do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

(32)

DECRETO DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Declara de utilidade pública o Clube da
Mulher do Campo, com sede na Cidade de
Maceió (ALI.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 1? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935,
e no art. 1? do seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1? É declarado de utilidade pública federal, o Clube
da Mulher do Campo, com sede na Cidade de Maceió, Estado
de Alagoas, portador do CGC n? 12.267.894/0001-60 (Processo
MJ n? 15.702/91-56).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
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REPUBLICAÇÕES

LEI
LEI

N~

8.985, DE 7 DE FEVEREIRO DE 19951*)
Concede, -na forma do inciso VIII do
art. 48 da Constituição Federal, anistia 80S
candidatos às eleições de 1994, processados
ou condenados com fundamento na legislação eleitoral em vigor, nos casos que
especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1~ É concedida anistia especial aos candidatos às
eleições gerais de 1994, processados ou condenados ou com registro cassado e conseqüente declaração de inelegibilidade ou
cassação do diploma, pela prática de ilicitos eleitorais previstos
na legislação em vigor, que tenham relação com a utilização dos
serviços gráficos do Senado Federal, na conformidade de regulamentação interna, arquivando-se os respectivos processos e
restabelecendo-se os direitos por eles alcançados.
Parágrafo único. Nenhuma outra condenação pela Justiça
Eleitoral ou quaisquer outros atos de candidatos considerados
infratores da legislação em vigor serão abrangidos por esta lei.
Art. 2~ Somente poderão beneficiar-se do preceituado no
ceput do artigo precedente os membros do Congresso Nacional
que efetuarem o ressarcimento dos serviços individualmente
(*) V. pág. 554 deste volume.
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prestados, na conformidade de tabela de preços para reposição
de custos aprovada pela Mesa do Senado Federal, excluídas
quaisquer cotas de gratuidade ou descontos.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se a quaisquer processos decorrentes dos fatos e hipóteses previstos no art. 1? desta lei.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

DECRETO
DECRETO N? 1.390, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995(*)
Altera dispositivos do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4? do Decreto-Lei n? 509, de 20 de março
de 1969,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 10, 11, 16, 17, 20, 21, 26 e 27 do Estatuto
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), aprovado pelo Decreto n? 83.726, de 17 de julho de 1979, alterado pelo
Decreto n? 97.486, de 1? de fevereiro de 1989, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 10. O Conselho de Administração terá a seguinte composição:
(") V.pág. 735 deste volume.
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I
presidente da empresa, que será seu presidente;
II
vice-presidente da empresa;
III
quatro membros.
§ I? Nos impedimentos e ausências eventuais, o Presidente do Conselho de Administração será substituido pelo vice-presidente da empresa.
§ 2? Os órgãos de Auditoria Interna ficarão vinculadas diretamente ao Presidente do Conselho de Administração.>

«Art. 11. Os memhros do Conselho de Administração, de que trata o inciso III do artigo anterior, serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado das Comunicações, salvo o representante
do Ministério do Planejamento e Orçamento, que será indicado pelo respectivo Ministro de Estado.»
«Art. 16. A Diretoria se constituirá do presidente, do
vice-presidente e de cinco Diretores."
«Art. 17. Os membros da Diretoria serão nomeados
pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado das Comunicações."
«Art. 20. Compete ao presidente:
I - presidir os negócios da empresa;
II - representar a empresa em Juizo ou fora dele,
ativa e passivamente, podendo constituir mandatário e delegar competência, e, se for o caso, estabelecer subdelega-

cão:

III - executar as deliberações emanadas do Conselho de Administração e da Diretoria;
IV - manter o Conselho de Administração informado das atividades da empresa;
V - designar os Chefes de Departamento e os Diretores Regionais aprovados pela Diretoria;
VI - manter o Ministro de Estado das Comunicações permanentemente informado dos negócios da empresa;
VII - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
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VIII - assinar, obrigatoriamente, com o vice-presidente, os atos que constituam ou alterem obrigações da
empresa, assim como aqueles que exonerem terceiros de
obrigações para com ela; tais atribuições poderão ser outorgadas, por ambos, a servidores da empresa, mediante
mandato com fim especifico ou mediante delegação de competência;
IX - delegar, conjutamente com o vice-presidente,
poderes a empregados da empresa para movimentar dinheiro, podendo, a titulo excepcional, constituir mandatários
para o mesmo fim, se autorizado pela diretoria."
«Art. 21. Compete ao vice-presidente:
III - coordenar as atividades operacionais e administrativas, assim como as atividades de planejamento e COn·
trole da empresa;
........................................................

)

«Art. 26. As Diretorias Regionais, subordinadas ao
vice-presidente, são os órgãos encarregados de executar,
em âmbito regional, os serviços a cargo da empresa.»
«Art. 27. Cada Diretoria Regional será dirigida por
um Diretor Regional designado na forma do disposto no
item V" do art. 20."
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de fevereiro de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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LEI
LEI N? 8.983, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1995(')
Cria e transforma, no Quadro Penasnente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 6~ Região, os cargos que menciona e dá outras providências.

Retificação
Publicam-se, a seguir, os Anexos I e II por terem sido omitidos quando da publicação da lei.
ANEXO I
(Art. I? da Lei n? 8.983, de 2 de fevereiro de 1995)
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região
Cargos em Comissão
Denominação

Grupo

Código

N~

de

,pargos

Assessor de Juiz

TRT 6?-DAS-I02.5

18 (dezoito)

Assessoramento

---~--------------------

Supeçíores

Assessor da Presidência

TRT 6?-DAS-I02.5

Icuatrol

Assessor da Diretoria Geral

TRT

6~·DAS-I02.5

3 (três)

Diretor do Serviço de
Recursos Humanos

TRT 6?-DAS-I01.4

1 (um)

Diretor do Serviço de

TRT 6?-DAS-IOl.4

í

Direção
Código-TRT-6~

DAS 100

Iuml

(*) Publicada no DO de 3.2.1995 (v.pág. 553 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(2): 789-798, fev. 1995

790

Grupo
Direção e
Assessoramento
Superiores
Código·TRT·6~

Denominação

N? de

Código

Cargos

Controle Interno
Diretor do Serviço de
Segurança

TRT 6~-DAS·I01.4

t Ium)

Diretor do Serviço de
Contratos e Licitações

TRT 6' -DAS-IO!.4

1 (um)

Diretor do Serviço de
Legislação de Pessoal

TRT 6'-DAS-IOlA

1 [um]

DAS.lOO

ANEXO II
(Art. i? da Lei n? 8.983, de 2 de fevereiro de 1995)
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da

6~

Cargos Efetivos
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA NO 856, DE 26 DE JANEIRO DE 1995(*)
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aPI) na aqui.
sição de automóveis para utUização no transporte autônomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de defícíência iteíca,
e dá outras providências.

Retificação
Na página 1171, 2' coluna, na ementa, leia-se:
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras providências.

MEDIDA PROVISÚRIA N? 882, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995(*)
Fixa critérios para a progressiva uniEicaçA"0 das tabelas de vencimentos dos servidores. altera o Anexo II da Lei n!' 8.237, de
30 de setembro de 1991, para implementação
da isonomia a que se refere o § I? do art. 39
da Constituição, e dá outras providências.

(*) Publicada no DO de 27.1.1995 (v. Coleção das Leis. Brasilia,187(1); 275,jan.

1995).
(*) Publicada no DO de 31.1.1995 (v. Coleção das Leis. Brasilia,187(1): 329,jan.

1995).
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Retificação

Na página 1298, 1~ coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Clóvis Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N? 886, DE 30 DE JANEIRO
DE 1995(*)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

Retificação

No art. 5?, inciso IV, onde se lê: "Subsecretaria de Programas e Projetos Estratégicos;
leis-se: "Subsecretaria de Programas e Projetos:»
No art. 21, inciso V, onde se lê: "... Inovação e Avaliação
Educacional»
~
leia-se: "... Inovação e Avaliação Educacional, no Ministério da Educação e do Desporto;»
No art. 28:
ínciso IV, onde se lê: « ••• de Ações Nacionais de Segurança
Pública, código DAS 101.6, ambos no Ministério da Justiça;
leia-se: « ••• de Ações Nacionais de Segurança Pública, código DAS ,101.6, todos no Ministério da Justiça;
(*) Publicada no DO de 31.1.1995 (v. Coleção das Leis. Brasilia, 187(1): 345, jan.

1995).
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inciso XV, onde se lê: ..de Secretário de Tecnologia Industrial, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
leia-se: « de Secretário de Tecnologia Industrial, código DAS
101.6, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
inciso XVII, onde se lê: ..de Subchefe de Relações Intergovernamentais, na Casa Civil da Presidência da República..;
leia-se: « de Natureza Especial de Subchefe de Relações Intergovernamentais, na Casa Civil da Presidência da República; »
inciso XVIII, onde se lê: « de Subsecretário de Análise e
Avaliação, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; ..
leia-se: « de Subsecretário de Análise e Avaliação, código
DAS 101.6, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República .»

MEDIDA PROVISÚRIA N~ 889, DE 30 DE JANEIRO
DE 19951*)
Dispõe sobre a implementação da eutarquia Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), criado pela Lei nf 8.884,
de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências.

Retificação
Na página 1309,

1~

coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan

(*) Publicada no DO de 31.1.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(1): 385,jan.

1995).
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RESOLUÇÃO
Faço saber que o SEN ADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 6, DE 1995 (*)
Autoriza o Governo do Estado de Mi·
nas Gerais a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento {Rird}, no
valor de U8$150,000,000.00, equivalentes a
R'150.000.000,0fJ, em 1? de iulho de 1994.

Retificação
Na Resolução n? 6, de 1995, publicada no DO de 27.1.95, Seção I, página 1169, na ementa, onde se lê: «, .. no valor US$
150,000,000.00, equivalentes a R$ 150.000.000,00, em 1? de julho
de 1994", leia-se: ".., no valor equivalente a até US$
150,000,000,00.;,; no art. 1?, caput, onde se lê: "... no valor US$
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares americanos), equivalentes a R$150.000.000,OO (cento e cinqüenta milhões
de reais), em 1? de julho de 1994", leia-se: "... no valor equivalente a até US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) ."; no art. 2?, alinea a, onde se lê: "... R$
150.000.000,00, equivalente a US$ 150,000,000.00 em 1? de julho
de 1994", leia-se: « ... equivalente a até US$ 150,000,000.00;".

DECRETO
DECRETO N? 1.387, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1995(*)
Dispõe sobre o afastamento do País de
servidores civis da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

(*) Publicada na Coleção das Leis. Brasília, 187(1): 408,jan. 1995).

(*) Publicada no DO de 8.2.1995 (v.pág. 731 deste volume).
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Retificação
No art. 3?, onde se lê
"Parágrafo único ....de que trata o art. 4? do Decreto n?
70.099, de 6 de janeiro de 1997,... »
leia·se:
"Parágrafo único. ...de que trata o art. 4? do Regulamento
aprovado pelo Decreto n? 79.099, de 6 de janeiro de 1977,... »

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(106)

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1994(')
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no
valor de RI23.376. 672, 00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republicação dos anexos de I a IX, por terem sido os mesmos publicados com incorreções.
Os anexos estão publicados no DO de 3.2.1995, págs. 1453/1455.

(*) Publicado no DO de 27.12.1994 [v . Coleção das Leis. Brasília, 186(12, t.
31:5597. dez. 1994.
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Categorias
Funcionais

Grupo

Artesanato
Código
TRT'6~-ART

Artífice de
Mecânica

700

Código
TRT-6~·Art. 702
(nível intermediário
e Auxiliar)

N? de

Classe

Cargos

Padrão

2 (dois)

A- I
B - I a VI
C - I a VI

D- IaV
C-I
D - IVeV
Artífice de
Eletricidade e
Comunicação

TRT·6~·Art. 703
(nível intermediário
e auxiliar)

2 (dois)

A- I
B - I a VI
C - I a VI

D- IlaV
C- I
D - IVeV
Artífice de
Artes Gráficas

TRT·6~·Art. 704
(nível intermediário
e auxiliar)

2 (dois)

A- I
B - I a VI
C - I a VI
D-I1aV

C- I
D - IVeV
Serviço de

Motorista
Oficial

TRT-6~·Tp·1200

20 (vinte)

A-I

Oficial e

B - I a VI
C - I a VI

Portaria

D- IaV

Transporte

(nível intermediário)

Código
TRT-6~-Tp·1200

Outras Atívldades de Nível
Superior

Médico

A - I a In

TRT·6~ ·NS-901
(nível superior)

2 [deis]

TRT·6~·NS-907

2 (dois)

A-IaIlI
B - I a VI
C - I a VI
D - IVeV

TRT·6~ ·NS-909
(nível superior)

2 (dois)

A-IaIlI
B - I a VI
C - I a VI
D - IVeV

TRT·6~·NS-916

2 (doísl

A-IaIlI
B - I a VI
C - I a VI
D - IVeV

2 (dois)

A-IaIlI
B-IaIV
C - I a VI
D - IVeV

B - I a VI
C - I a VI
D - IV e V

Código
TRT·6~ ·NS·9OO

Psicólogo

(nível superior)

Odontólogo

Engenheiro

(nível superior)

Arquiteto

TRT·6~-NS-917

(nível superior)
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Grupo

Categorias
Funcionais

Outras
Atividades
de Nível
Superior
Código

Contador

TRT-6~ ·NS-924
(nível superior)

6 (seis)

A-'IalII
B - I aVI
C'-' la: VI
D - IV e V

Assistente
Social

TRT-6~·NS-930

2 (dois)

A-IallI
B - I a VI
C - I a VI
D - IVeV

1 (um)

A-IaIlI
B - I a VI
C - I a VI

Código

N? de
Cargos

Classe
Padrão

TRT·6~-NS·900

Bibliotecário

(nível superior)

TRT-6~-NS-932

(nível superior)

D - IVeV

Enfermeiro

TRT-6~-NS·940

1 (um)

(nível superior)

A-IallI
B - I a VI

C - I a VI
D-IVeV
Outras
Atividades
de Nível
Médio Código

Auxiliar
Enfermagem

TRT-6~-NM·l001

6 (seis)

(nível intermediário)

A-IallI
B - I a VI
C - I a VI

D- I

TRT-6~-NM-lOOO

Auxiliar
Operacional de
de Serviços
Diversos (Área
de Limpeza e
Conservação)
Telefonista

TRT-6~·NM-l(}(}6

6 (seis)

C-IaIl
D- IaV

2 (dois)

C-IeII
D- IaV

8 (oito)

B-IaIII
C - I a VI
D- IaV

(nível auxiliar)

TRT·6~-NM-I044

(nível intermediário)
Agente de
Vigilância

TRT·6~-NM·I045

(nível intermediário)
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<á) A(lO) DECRETOS DE 8 DE FEVEREIRO DE 1995(*)
Retificação
N os Decretos de 8 de fevereiro de 1995, publicado no DO de
9.2.95, Seção 1, págs. 1737 e 1738, aponha-se, por ter sido omiti-

do, o titulo: Ministério da Educação e do Desporto.

(*) PublicadosnoDO de 9.2.1995 (v. págs. 759·765 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 789·798, fev. 1995

ÍNDICE CRONOLÓGICO

LEIS
8.983

Lei de 2 de fevereiro de 1995 - Cria e transforma. no Quadro
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 6~ Região, os cargos que menciona e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de fevereiro de 1995.
Retificado no DO de 6 de fevereiro de 1995..................

8.984 - Lei de 7 de fevereiro de 1995 - Estende 8 competência da Juetiça do Trabalho (art. 114 da Constituição Federal). Publicada no
no de 8 de fevereiro de 1995.
9.985 - Lei de 7 de fevereiro de 1995 - Concede, na forma do inciso
VIII do art. 48 da Constituição Federal, anistia aos candidatos às
eleições de 1994, processados ou condenados com fundamento na
legislação eleitoral em vigor, nos casos que especifica. Publicada
no DO de 8 de fevereiro de 1995.
8.986 - Lei de 7 de fevereiro de 1995 - Denomina António José
Teixeira a Escola Agrotécnica Federal de"Guanambi, no Estado
da Bahia. 'Publicada no DO de de fevereiro 'de 1995. ~...........
8.987 - Lei de 13 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1995.
8.988 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Altera a redação do art. 2? do
Decreto-Lei n? 2.236. de 23 de janeiro de 1985, que dispõe sobre a
tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 da Lei n?
6.815, de 19 de agosto de 1980. Publicada no DO de 25 de fevereiro
ê

de 1995. Edição Extra.
8.989 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências. Publicada
no DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
8.990 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da
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Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito extraordi·
nário no valor de R$ 5.075.000,00 (cinco milhões, setenta e cinco
mil reais), para ampliação do Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodeal. Publicada no DO de 25 de fevereiro de
-.............................
1995. Edição Extra. .
8.991 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre suspensão, em
caráter excepcional e durante o ano de 1995, da prestação do serviço militar para fins de permitir o exercício temporário de atividade policial militar. Publicada no DO de 25 de fevereiro de 1995.
Edição Extra.
8.992 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o prazo previsto
no § 4? do art. 2? da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de 1991. Publicada no DO de, 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
8.993 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Concede novo prazo para conclusão do inventário do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social (lnamps), extinto pela Lei n? 8.689, de 27 de
julho de 1993. Publicada no DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição
Extra.
8.994 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Altera dispositivo da Lei n?
8.620, de 5 de janeiro de 1993. Publicada no DO de 25 de fevereiro
de 1995. Edição Extra.
8.995 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Autoriza o Ministério dos
Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTUj, a transferir à Companhia Fluminense de Trens
Urbanos (Plumitrensl, recursos para o pagamento de pessoal. Publicada no DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
8.996 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Integração Regional, crédito extraordinário no valor
de RI 4.370.914,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
8.997 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a criação dos
cargos que menciona. Publicada no DO de 25 de fevereiro de 1995.
Edição Extra.
8.998 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás). Publicada no
DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
8.999 - Lei de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a alocação, em
depósitos especiais remunerados, de recursos da disponibilidade
financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no Banco
do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 25
de fevereiro de 1995. Edição Extra.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2): 799-811, fev. 1995

574

575

577

577

578

579

580

581

584

586

SOl
Pág.

MEDIDAS PROVISÚRIAS
890 -

891 -

892 -

893 -

894 -

895 -

896 -

897 -

898 -

899 -

900 -

Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1995 - Estabelece nor·
mas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de
serviços públicos, e dá outras providências. Publicada no DO de
14 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1995 - Altera dispositivos da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Extingue as vantagens que menciona e dá outras providências. Publicada no DO
de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Altera o art. 5?
da Lei n? 7.862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional. Publicada
no DO de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o
exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da
União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dá nova redação
ao art. 1? da Lei n? 6.150, de 3 de dezembro de 1974, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da Iodaçâo do sal destinado ao consumo
humano, seu controle pelos órgãos sanitários e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre as
contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), incidentes sobre receitas de exportação e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
vinculação da Fundação Osório, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
reestruturação da Secretaria da Receita Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada
no DO de 17 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
assunção, pela União, de crédito da Export Development Corporation (EDC) e de debêntures etnitjdas pela Embraer - Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A., bem como sobre a utíltaacão de
créditos da União junto à Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. Publicada no DO de 17 de fevereiro de 1995.
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901 - Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Altera a Lei n?
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada
no DO de 17 de fevereiro de 1995.
902 - Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos. Publicada DO
DO de 17 de fevereiro de 1995.
903 - Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre alteração do Decreto-Lei n? 1".804, de 3 de setembro de 1980. Publica-. . . .. . . . .
da no DO de 17 de fevereiro de Ül95. . ..'
904 - Medida Provisória de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias
e das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no
;..........................
DO de 17 de fevereiro de 1995. .
905 - Medida Provisória de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
instituição de crédito fiscalJp--.!!diante ressarcimento do valor de
contribuições sociais (PIS/Pasep) e Cofins) nos casos que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de fevereiro

dei•........................................................
906 - Medida Provisória de 21 de fevereiro de 1995 - Autoriza o Poder
Executivo a contratar com a Itaípu Binacional pagamento de débito junto ao Tesouro Nacional com títulos da dívida externa brasileira, denominados «Braail Investment Bond (BIB), em valor correspondente a até US$ 92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América). Publicada no
DO de 22 de fevereiro de 1995.
907 - Medida Provisória de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § I?
do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de fevereiro de 1995.
908 - Medida Provisória de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o
valor do salário-mínimo, altera disposições das Leis n? 8.212 e n?
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de fevereiro de 1995. .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .
909 - Medida Provisória de 21 de fevereiro de 1995 - Dá nova redação
a dispositivos das Leis n?s 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de fevereiro de 1995.
91.Q - Medida Provisória de 21 de fevereiro de 1995 - Altera o art. 60
da Lei n? 8.694, de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de
1994. Publicada no DO de 22 de fevereiro de 1995.
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911 -

Medida Provisória de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o
Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios para conversão das
obrigações para o Real, e dá outras providências. Publicada no
DO de 22 de fevereiro de 1995.
912 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
remuneração dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND) repassados, sob a forma de empréstimo, à Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep). Publicada no nOde 25 de fevereiro de
1995. Edição Extra.
913 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Cria, na eatrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de
que trata o art. 13 da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, altera os
arts. 4?, 39, 82, 91 e 98 da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990,
e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de fevereiro de
1995. Edição Extra.
914 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
criação dos cargos em comissão que menciona e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
915 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 -'- Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
916 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização (PND), instituido pela Lei n? 8.031, de 12 de abril
de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da
Lei n? 8.177, de I? de março de 1991, e da Lei n? 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera o art. 3? da Lei n? 8.249/91. Publicada no
DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
917 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Autoriza a utilização do produto da alienação do navio Docevale no saneamento
financeiro da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro [Lloydbrásl. Publicada no DO de 25 de fevereiro de 1995. Edição Extra.
918 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Institui a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo de Participação (PIS-Pasep), do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências. Publicada no DOde I? de março de 1995.
919 - Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas
existentes nos órgãos da Administração Federal direta, autárquí-
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ca e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de I?

de março de 1995 o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
920 -

921 -

922 -

923 -

924 -

Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de fi·
nancas, controle, orçamento e planejamento. e dá outras providências. Publicada no DO de I? de março de 1995.
Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências. Publicada no DO de I? de março de 1995.
Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Cria Gratificação
Temporária devida a integrantes da Carreira Policial Federal, e
dá outras providências. Publicada no DO de 1? de março de 1995.
Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a
concessão de abono aos trabalhadores no mês de janeiro de 1995.
Publicada no DO de 1? de março de 1995.
Medida Provisória de 24 de fevereiro de 1995 - Institui a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e
a «Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados
(RVSUSEPI, atribuídas aos servidores titulares de cargos efetivos
da CVM e da Susep, e dá outras providências. Publicada no DO
de 1? de março de 1995.

710

712

714

717

718

719

DECRETO LEGISLATIVO
9 -

Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo Adicional ao Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
criando o Prêmio Luís de Camões, celebrado em Brasília, em 22
de junho de 1988. Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1995.

723

DECRETOS
1.384 - Decreto de 1? de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre levantamento parcial, em território nacional, do regime de sanções contra a
República Federal da Iugoslávia, conforme determinado pela Resolução n? 970 (1995) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1995.
1.385 - Decreto de 6 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre
a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para
o exercício de 1995, e dá outras providências. Publicado no DO de
7 de fevereiro de 1995.
1.386 - Decreto de 6 de fevereiro de 1995 - Cria a Câmara de Comércio
Exterior, do Conselho de Governo, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1995.
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1.387 - Decreto de 7 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o afastamento
do País de servidores civis da Administração Pública Federal, e
dá outras providências. Publicado no no de 8 de fevereiro de

1995.
1.388

1.389

1.390

1.391

1.392

1.393

1.394

1.395

1.396

Retificado no DO de 9 de fevereiro de 1995..
- Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Altera o art. 3? do Decreto
n? 74.557, de 12 de setembro de 1974, que cria a Comissão Intermiaisteríal para os Recursos do Mar (CIRM). Publicado DO DO de 9
de fevereiro de 1995.
- Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Décimo e do Décimo Primeiro Protocolos
Adicionais ao Acordo Comercial n? 10, entre Brasil. Argentina e
México, de 6 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Altera dispositivos do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
Retificado no DO de 17 de fevereiro de 1995...........
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Altera o Decreto n? 1.343,
de 23 de dezembro de 1994 para incluir os veículos que especifica
na Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum, e dá outras provi,
dências. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre transferência dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 13
de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução
do Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre Brasil e Argentina, de 12 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995. .....
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial n? 3, entre Brasil e Chile, de 15 de julho de 1994. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução
do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial ao
amparo do artigo 25 do Tratado de Montevidéu de 1980 (Acordo n?
21), entre Brasil e Cuba, de 31 de outubro de 1994. Publicado no
DO de 13 de fevereiro de 1995.
- Decreto de 15 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução
do Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n? 3, entre Brasil e Chile, de 31 de outubro
de 1994. Publicado no DO de 20 de fevereiro de 1995.

1.397 - Decreto de 16 de fevereiro de 1995 - Altera as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os veículos
que menciona. Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1995.
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1.398 - Decreto de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre atribuições
de inventariantes, procedimentos de inventários, e dá outras providências. Publicado DO DO de 17 de fevereiro de 1995.
1.399 - Decreto de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a transferência e a transformação de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores no âmbito da Casa Civil da Preaidêneia da República. Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1995. ...
1400 - Decreto de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução
do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n? 27, entre Brasil e Venezuela, de 28 de julho de 1994.
Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1995.
1.401 - Decreto de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução
do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n? 27, entre Brasil e Venezuela, de 16 de novembro de
1994. Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1995.
1.402 - Decreto de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a execução
da Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica n? 27, entre Brasil e Venezuela,
de 28 de outubro de 1994. Publicado no DO de 22 de fevereiro de

1995.
1.403 - Decreto de 21 de fevereiro de 1995 - Institui o Sistema de
Acompanhamento Legislativo e dá outras providências. Publicado
no DO de 22 de fevereiro de 1995.
1.404 - Decreto de 21 de fevereiro de 1995 - Dá nova redação ao art.
4? do Decreto n? 1.007, de 13 de dezembro de 1993, que dispõe sobre as contribuições compulsórias devidas ao Serviço Social do
Transporte [Sest] e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte {Senat}. Publicado no DO de 22 de fevereiro de 1995..
1.405 - Decreto de 23 de fevereiro de 1995 - Aprova alteração do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás. Publicado no
DO de 24 de fevereiro de 1995.

745

749

750

751

752
753

755
756

DECRETOS NÃO NUMERADOS

Decreto de 6 de fevereiro de 1995 - Cria, no âmbito do Ministério
das Relações Exteriores, a Comissão Nacional para as comemorações do 50? Aniversário da Organização das Nações Unidas. Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1995.
(2) - Decreto de 7 de fevereiro de 1995 - Transfere dotações consignadas nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1995.
(31 - Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, da
Faculdade de Tecnologia do Distrito Federal, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal. Publicado no DO de 9 de fevereiro
(1) -

de 1995.
Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995......
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(4) - Decreto de 8 de fevereiro de- 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas Santana,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 9 de fevereiro de 1995.
Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995.....
(5) - Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Urubupungá, com sede na Cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995.
Republicado no DO de 10 de fevereiro de 1995...............
(6) - Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da
União das Escolas Superiores Vale do Ivaí, com sede na cidade de
Ivaiporâ, Estado do Paraná. Publicado no DDde 9 de fevereiro de
1995.
Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995..
(7)
Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição,
com sede na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995.
Retificado uo DO de 10 de fevereiro de 1995....
(8) - Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciência da Computação, das Faculdades Integradas de
Votuporanga, com sede na Cidade de Votuporanga, Estado de-São
Paulo. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995.
Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995
··
(9) - Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Relações Internacionais do Centro de Estudos Superiores da Fundação Lusíada, com sede na Cidade de Santos, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995.
Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995........
(10~ - Decreto de 8 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciência da Computação, do Instituto Unificado de Eneíno Superior Objetivo, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de
Goiás. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995.
Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995...................
(11) - Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Comunicação Social, das Faculdades Integradas de
Votupcranga, com sede na Cidade de Votuporanga, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
(12) - Decreto de la de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Educação e
Ciências Gerenciais de Sumaré, com sede na cidade de Sumaré,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de fevereiro de
1995.
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(13) -

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, da
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, com sede
na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Publicado DO DO de 13
de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Secretariado, do Centro Integrado de Ensíno Superior do Amazonas, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995. ....
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Comunicação Social, da Faculdade Amazonense de
Comunicação Social, com sede na Cidade de Manaus, Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995. ..... . . . . .
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Filosofia, do Centro Educacional La Salle de Ensino
Superior, com sede na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração da Faculdade Guarapiranga, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 13 de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, da
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas São Paulo
Apóstolo, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração, do Centro Educacional La SaBe de
Ensino Superior, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995. _................
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração da Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas do Litoral Norte, com sede na Cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de feve-............
reiro de 1995
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração, da Faculdade de Educação e Ciências
Gerenciais de Indaiatuba, com sede na Cidade de Indaíatuba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995. ..
- Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração da Faculdade Cândido Rondon, com
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772
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774
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sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no
DO de 13 de fevereiro de 1995.
(24) - Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da
Faculdade Cândido Rondou, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995..
(25) - Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas do Rio de Janeiro, com sede na Cidade do Rio de .Ianeirc, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 13 de fevereiro

de 1995.

775

775

776

(26) - Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Turismo da Faculdade de Turismo Mauro Passos,
com sede na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Publicado no
DO de 13 de fevereiro de 1995.
(27) - Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, da
Faculdade de Processamento de Dados de Joinville, com sede na
Cidad'e de Joinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO
de 13 de fevereiro de 1995.
(28) - Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Pedagogia, da União das Escolas Superiores Vale do
Ivaí, com sede na Cidade de Ivaiporâ, Estado do Paraná. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995.
(29) - Decreto de 14 de fevereiro de 1995 - Concede à empresa Lacsa
- Lineas Aéreas Costarricenses S.A. autorização para funcionar
no Brasil. Publicado no DO de 15 de fevereiro de 1995.
(30) - Decreto de 16 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a Comissão
Especial incumbida de sugerir as providências necessárias à organização e ao funcionamento do Conselho Nacional de Educação.
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1995.
(31) - Decreto de 21 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o encerramento dos trabalhos de inventariança do extinto Instituto Nacionai de
Assistência Médica da Previdência Social (Inamps). Publicado no
DO de 22 de fevereiro de 1995.
(32) - Decreto de 21 de fevereiro de 1995 - Declara de utilidade pública o Clube da Mulher do Campo, com sede na Cidade de Maceió
(AL). Publicado no DOde 22 de fevereiro de 1995.
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778

778
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781
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REPUBLICAÇÚES
8.985.., - Lei de 7 de fevereiro de 1995 - Concede, na forma do inciso
VIII do art. 48 da Constituição Federal, anistia aos candidatos às
eleições de 1994, processados ou condenados com fundamento na
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legislação eleitoral em vigor, nos casos que especifica. Publicada
DO DO de 8 de fevereiro de 1995.
Republicada no DO de 9 de fevereiro de 1995...............

554

785

DECRETO
1.390 - Decreto de 16 de fevereiro de 1995 - Altera dispositivos do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Publicado no no de 13 de fevereiro de 1995.
Republicado no DO de 17 de fevereiro de 1995.

735
786

RETIFICAÇOES
'LEIS
8.983

Lei de 2 de fevereiro de 1995 - Cria e transforma, no Quadro
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 6~ Região, os cargos que menciona e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de fevereiro de 1995.
Retificada no DO de 6 de fevereiro de 1995........

553
789

MEDIDAS PROVISÚRIAS
856 - Medida Provisória de 26 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de
passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência físi·
ca, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de janeiro de
1995, Retificada no DO de 23 de fevereiro de 1995.

791

882 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991,
para implementação da isonomia a que se refere o § I? do art. 39
da Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 31
de janeiro de 1995. Retificada no DOde I? de fevereiro de 1995. .

791

886 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a oro
ganiaaçâo da Presidência da República e dos Ministérios. e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1995.
Retificada no DO de 3 de fevereiro de 1995.
889 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a imo
plementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), criado pela Lei n? 8.884, de 11 de junho de
1994, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de janeiro
de 1995. Retificada no DO de I? de fevereiro de 1995.
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RESOLUÇAo
6 - Resolução de 1995 - Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento [Bírd}, no valor de
US$ 150.000.000.00. equivalentes a R$ 150.000.000.00. em 1? de julho de 1994. Publicada no DO de 27 de janeiro de 1995. Retificada
no DO de 23 de fevereiro de 1995.

794

DECRETO
,1,387 - Decreto de 7 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o afastamento
do País de servidores civis da Administração Pública Federal, e
dá outras providências. Publicado no DO de 8 de fevereiro de
1995.
Retificado no DO de 9 de fevereiro de 1995.

731
794

DECRETOS NAO NUMERADOS
(3) A (10) - Decretos de 8 de fevereiro de 1995. Publicados no DO de 9 de
fu~~~1995

~-~

Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995...............
(106) - Decreto de 26 de dezembro de 1994 - Abre aos Orçamentos Piecal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da
República e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 23.376.672,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1994. Retificado DO DO de 3 de fevereiro de 1995.

798

795

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 187(2): 799-811, fev. 1995

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO COMERCIAL
- Tratado. Brasil, Argentina e México Decreto n 2 1.389, de 8 de fevereiro de 1995
,.................

734

ACORDO CULTURAL
- Tratado. Prêmio Luis de Cemões. Brasil e Portugal. Decreto Legislativo n Q 9, de 3 de fevereiro de 1995

723

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAFE;DERAL
- Organização. Medida Provisória n 2 886, de 30 de janeiro de 1995
(publicadanoDO de 31 de janeiro de 1995 e retificada noDO de 3 de
fevereiro de 1995)
-Cargos de natureza especial. DAS e FG. Medida Provisória n 2 919,
de 24 de fevereiro de 1995
;.....................
- Servidor público. Afastamento do Pais. Decreto n 2 1.387, de 7 de
fevereiro de 1995 (publicado no DO de 8 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 9 de fevereiro de 1995)
- Sistema de Acompanhamento Legislativo (Sfa l). Instituição Decreto n 2 1.403, de 21 de fevereiro de 1995............................................

792
710
731
794
753

ADMINISTRAÇÃO
- Curso - Autorização. Canoas (RS). (19) Decreto de 10 de fevereiro
de 1995....................................................................................................
São José do Rio Preto (SP). (20) Decreto de 10 de fevereiro de 1995.
São Paulo (SP). (17) Decreto de 10 de fevereiro de 1995....................
Caraguatatuba (SP). (21) Decreto de 10 de fevereiro de 1995
Cuiabá (MT). (23) Decreto de 10 de fevereiro de 1995........................
Indaiatuba (SP). (22) Decreto de 10 de fevereiro de 1995

772
772
770
773
775
774

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2);813-830, fev. 1995.

814
ADVOCAGIA-GERAL DA UNIÃo (AGU)
- Atribuições institucionais temporárias. Medida Prcoieórian Q 894, de
16 de fevereiro de 1995
,
".............................................

594

ALCANCE PARCIAL
-Tratado de Montevidéu. Brasil e Cuba. Decreto nº 1.395, de 10 de
;
,
.
fevereiro de 1995
-Tratado. Brasil e Chile. Decreton!! 1.394, de 10 de fevereiro de 1995

741

ALCANCE PARCIAL E RENEGOCIAÇÃO
-Tratado. Brasil e Chile. Decreto n!! 1.396, de 15 de fevereiro de 1995

743

ANISTIA
- Justiça Eleitoral. Ilícitos eleitorais. Lei n!! 9.985, de 7 de fevereiro de
1995 (publicada no DO de 8 de fevereiro de 1995)
(Republicada no DO de 9 de fevereiro de 1995)

554
785

ARGENTINA
- Tratado. Acordo comercial. Brasil e México. Decreton!! 1.389, de 8 de
fevereiro de 1995
-Complementação Econômica. Brasil. Decreto n" 1.393, de 10 de
fevereiro de 1995
AUTOMÓVEIS
- Isenção de impostos. Transporte de passageiros. Deficientes físicos.
Transporte escolar. Lei nº 8989, de 24 de fevereiro de 1995..............
Medida Provisória nº 856, de 26 de janeiro de 1995 (publicada no
DO de 27 de janeiro de 1995 e retificada no DO de 23 de fevereiro
de 1995)...................................................................................................

742

734
740

752
791

B
BENEFícIO PREVIDENCIÃRIO
- Legislação - Alteração. Lei n!!8.994, de 24 de fevereiro de 1995.....

c
CADE
-

(V. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.)

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2):813-830, fev. 1995.

578

815
cÂMARA DO COMÉRCIO EXTERIOR
- Conselho de governo - Criação. Decreto n'J1.386, de 6 de fevereiro
de 1995....................................................................................................
CARGO PúBLlCO
- Cargos de natureza especial. DAS e FG. Medida Provisória n Q 919,
de 24 de fevereiro de 1995
-Criação. Colégios Militares. Lei nº 8.997, de 24 de fevereiro de
1995
CARGOS EM COMISSÃO
- Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Transferência Decreto nº 1.392, de 10 de fevereiro de 1995.........................
- Criação e transformação. Tribunal Regional do Trabalho - 6'
Região. Lei nº 8.983, de 2 de fevereiro de 1995 (publicadanoDO de
3 de fevereiro de 1995)
(Republicada no DO de 6 de fevereiro de 1995)
- Criação. Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea). Medida Provisória
n'l 914, de 24 de fevereiro de 1995
_ Transferência. Presidência da República. Casa Civil Decreto n'l
1.399, de 16 de fevereiro de 1995..........................................................

CffiLE
- Tratado. Alcance Parcial e Renegociação. Brasil e Chile. Decreto n'l
1.396, de 15 de fevereiro de 1995..........................................................
- Alcance parcial. Brasil. Decreto nº 1394, de 10 de fevereiro de 1995

728

710

581

738
553
789
700
745

743
741

CI~NCIA DA COMPUTAÇÃO

- Curso - Autorização. Goiânia (GO). (la) Decreto de 8 de fevereiro
de 1995 (publicado do DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995).....................................
Votuporanga (SP). (8) Decreto de 8 de fevereiro de 1995 (publicado
no DO de 9 de fevereiro de 1995)
<Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995).....................................

765
798
763
798

CI~NCIAS CONTÁBEIS

- Curso - Autorização. São Paulo (SP). (4) Decreto de 8 de fevereiro
de 1995 (publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995)
<Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995).....................................
Sumaré (SP). (12) Decreto de 10 de fevereiro de 1995........................
Urubupungá (SP). (5) Decrelo de 8 de fevereiro de 1995 (publicado
do no DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995).....................................

760
798
766
761
798
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816
CLUBE DA MULHER DO CAMPO
- Utilidade pública Maceió (AL). (32) Decreto de 21 de fevereiro de
1995
COLÉGIOS MILITARES
- Cargo público. Criação. Lei n'l 8.997, de 24 de fevereiro de 1995

783

.
581

COM!SSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR
(CIRM)
- Ministério da Marinha. Legislação - Alteração. Decreto nl!1.388, de
8 de fevereiro de 1995

733

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS (CBTU)
- Transferência de recursos. Companhia Fluminense de Trens Urbanos. Lei n'2 8.995, de 24 de fevereiro de 1995
..

579

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)
- Saneamento financeiro. Utilização de produto de alienação. Medida
.
Provisória nº 917, de 24 de fevereiro de 1995

706

- Utilização de recursos. Fundo da Marinha Mercante. Lei n 2 8.998, de

.

584

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS
- Transferência de recursos. Companhia Brasileira de Transportes
Urbanos (CBTU). Lei n!! 8.995, de 24 de fevereiro de 1995

579

COMPANHIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
- Crédito extraordinário. Programa de Distribuição Emergencial de
Alimentos (Prodea). Lei n!! 8.990, de 24 de fevereiro de 1995.............

574

COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA - l' PROTOCOLO
- Tratado. Brasil e Venezuela. Decreto n!! 1.402, de 21 de fevereiro de
1995

752

COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA - 2' PROTOCOLO
-Tratado. Brasil e Venezuela Decreto n!? 1.401, de 21 de fevereiro de
1995

751

COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
- Tratado. Brasil e Argentina. Decreto n'2 1.393, de 10 de fevereiro de
1995
- Brasil e Venezuela. Decreto n'21.400, de 16 de fevereiro de 1995......

750

24 de fevereiro de 1995

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2):813-830, fev. 1995.

740

817
COMUNICAÇÃO SOCIAL
- Curso -Autorização. Manaus (AM). (15) Decreto de 10 de fevereiro
de 1995....................................................................................................
Votuporanga (SP). (11) Decrelo de 10 de fevereiro de 1995...............
CONCESSÃO DE SERVIÇO PúBLICO
- Outorga e permissão. Normatização. Medida Provisória n'l 890, de
13 de fevereiro de 1995
-Permissão. Lei n!! 8.987, de 13 de fevereiro de 1995...........................

769
766

589

556

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (Cade)

- Implementação. Medida Provisória n 2889, de 30 de janeiro de 1995
(publicada no DO de 31 de janeiro de 1995 e retificada no DO de 9 de
fevereiro de 1995)...................................................................................

793

CONSELHO DE GOVERNO
- Câmara de Comércio Exterior - Criação. Decreto n 2 1.386, de 6 de
fevereiro de 1995

728

CONSELHO FEDERAL GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS
DIFUSOS (CFDD)
- Criação. Ministério da Justiça. Medida Provisória n!! 913, de 24 de
fevereiro de 1995

698

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
- Constituição e competência. Conselho Federal de Educação - Extinção. Medida Provisória n!! 891, de 14 de fevereiro de 1995................
- Organização e funcionamento. Comissão especial. (30) Decreto de 16
de fevereiro de 1995

597
781

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
- Pessoas jurídicas. Legislação - Alteração. Medida Provisória n!! 907,
de 21 de fevereiro de 1995

649

CRÉDITO EXTERNO
- Governo do Estado de Minas Gerais. Resolução n!! 6, de 25 de janeiro
de 1995 (publicada no DO de 27 de janeiro de 1995 e retificada no
DO de 23 de fevereiro de 1995)

794

CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
- Ministério da Integração Regional. Lei n!! 8.996, de 24 de fevereiro
de 1995....................................................................................................
- Companhia Nacional de Desenvolvimento. Programa de Distribuíção Emergencial de Alimentos (Prodea). Lei n!! 8.990, de 24 de
fevereiro de 1995

580
574
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818
CRÉDITO FISCAL
- Ressarcimento. Contribuições sociais. Medida Provisória n!!905, de
21 de fevereiro de 1995

646

CRÉDITO SUPLEMENTAR
- Presidência da República. Ministério das Relações Exteriores.(lOG)
Decreto de 26 de dezembro de 1994 (publicado naDO de 27 de dezembro
de 1994 e retificado no do no DO de 3 de fevereiro de 1995)..................

795

CUBA
- Tratado de Montevidéu - Alcance parcial. Brasil Decreto n Q 1.395,
de 10 de fevereiro de 1995

742

CURSOS - AUTORIZAÇÃO
- Administração. São Paulo (SP). (17) Decreto de 10 de fevereiro de
1995
Canoas (RS). (19) Decreto de 10 de fevereiro de 1995.........................
Caraguatatuba (SP). (21) Decreto de 10 de fevereiro de 1995............
Cuiabá (MT). (23) Decreto de 10 de fevereiro de 1995........................
Indaiatuba (SP). (22) Decreto de 10 de fevereiro de 1995...................
São José do Rio Preto (SP). (20) Decreto de 10 de fevereiro de 1995.
- Ciência da Computação. Votuporanga (SP). (8) Decreto de 8 de
fevereiro de 1995 (publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995)
Goiânia (GO). (10) Decreto de 8 de fevereiro de 1995 (publicado no
DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995)
- Ciências Contábeis. São Paulo (SP). (4) Decreto de 8 de fevereiro de
1995 (publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995)...............................
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995)
Sumaré (SP). (12) Decreto de 10 de fevereiro de 1995........................
Urubupungá (SP). (5) Decreto de 8 de fevereiro de 1995 (publicado
no DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995)
- Comunicação Social. Votuporanga (SP). (11) Decreto de 10 de fevereiro de 1995
Manaus (AM). (15) Decreto de 10 de fevereiro de 1995
- Filosofia. Canoas (RS). (16) Decreto de 10 de fevereiro de 1995
- Pedagogia. Ivaiporã (PR) (28) Decreto de 10 de fevereiro de 1995
- Processamento de Dados. Brasílía (DF). (3) Decreto de 8 de fevereiro
de 1995 (publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995)
- Relações Internacionais. Santos (SP). (9) Decreto de 8 de fevereiro de
1995 (publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995)
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770
772
773
775
774
772
763
798
765
798
760
798
766
761
798
766
769
769
778
759
798
764
798

819
- Superior de Secretariado. Manaus (AM). (14) Decreto de 10 de
fevereiro de 1995
- Tecnologia em Processamento de Dados. Rio de Janeiro (0). (18)
Decreto de 10 de fevereiro de 1995
Cascavel (SP). (13) Doerem de 10 de fevereiro de 1995............................
Cuiabá (MT). (24) Decrete de 10 de fevereiro de 1995........................

Ivaiporã (PR).(6) Decretode 8 de fevereiro de Hl95 (publicadono DO
de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado naDO de 10 de fevereiro de 1995).....................................
Joinville (SC). (27) Decreto de 10 de fevereiro de 1995
Rio de Janeiro (RJ). (25) Decreto de 10 de fevereiro de 1995.....................
Santa Maria (RS). (7) Decreto de 8 de fevereiro de 1995 (publicado
no DO de 9 de fevereiro de 1995)
<Retificado noDO de 10 de fevereiro de 1995).....................................
- Turismo. Aracaju (SE). (26) Decreto de 10 de fevereiro de 1995

768
771
767
775

762
79B
778
776
762
798

777

D
DEFESA ECONÔMICA
- Conselho Administrativo - Implementação. Medida Provisória nº
889, de 30 de janeiro de 1995 (publicada no DO de 31 de janeiro de
1995 e retificada no DO de 9 de fevereiro de 1995)

793

DELEGAÇÃO DE COMPETftNCIA
- Justiça do Trabalho. Conciliação e julgamento de dissídios. Lei nº
8.984, de 7 de fevereiro de 1995

554

DESESTATIZAÇÃO
-Programa Nacional de Desestatizaçãc (PND). Legislação -Alteração. Medida Provisória n' 901, de 16 de fevereiro de 1995................

633

E
EDUCAÇÃO
- Conselho Nacional de Educação. Constituição e competência. Medida Provisória n' 891, de 14 de fevereiro de 1995
- Organização e Funcionamento. Comissão especial. (30) Decreto de
16 de fevereiro de 1995

597
781

EMPRESA BRASILEIRADE AERONÁUTICA (EMBRAER)
-Assunção de dívida. União Federal Medida Provisória nº 900, de 16
d~ fevereiro de 1995

632
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820
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
- Estatutos - Alteração. Decreto n Q 1.390, de 10 de fevereiro de 1995
(publicado no DO de 11 de fevereiro de 1995)
(Republicado no DO de 17 de fevereiro de 1995)

735
786

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE GUANAMBI (BA)
- Denominação. Antônio José Teixeira. Lei n Q 8.986, de 7 de fevereiro
de 1995

555

ESTRANGEIRO
- Documento de identidade. Lei n Q 8.988, de 24 de fevereiro de 1995..

572

F
FILOSOFIA
- Curso - Autorização. Canoas (RS). (16) Decreto de 10 de fevereiro
de 1995

769

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
- Recursos - Empréstimo. Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND).
Medida Provisória n Q 912, de 24 de fevereiro de 1995........................

695

FUNDAÇÃO OSÓRIO
- Vinculação, Ministério do Exército. Medida Provisória n Q 897, de 16
de fevereiro de 1995
,...........

614

FUNDO DA MARINHA MERCANTE
-Remuneração de recursos. Medida Provisória n!1918, de 24 de feve~.................................
reiro de 1995
- Utilização de recursos. Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Llcydbrás). Lei n' 8.998, de 24 de fevereiro de 1995
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
- Depósitos especiais remunerados -Alocação. Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995.
- Disponibilidade financeira. Prazo - Alteração. Lei n" 8.992, de 24
de fevereiro de 1995
-c-Remuneração de recursos. Medida Provisória n" 918, de 24 de fevereiro de 1995

707
584

579
577
707

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
- Normatização. Medida Provisória n a 913, de 24 de fevereiro de 1995
696

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2):813·830, fev. 1995.

821
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
- Remuneração de recursos. Medida Provisória n 2 918, de 24 de fevereiro de 1995

707

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND)
-Remuneração de recursos. Medida Provisória n'1912, de 24 de fevereiro de 1995

695

G
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Crédito externo. Resolução n'16, de 25 de janeiro de 1995 (publicada
naDO de 27 de janeiro de 1995 e retificada naDO de 23 de fevereiro
de 1995)...................................................................................................

794

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Medida Provisória n Q 921, de 24 de fevereiro de 1995.........

714

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO
AOVÕO
- Criação. Medida Provisória n!1 921, de 24 de fevereiro de 1995.........

714

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
- Criação. Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento.
Medida Provisória n!!920, de 24 de fevereiro de 1995........................

712

I
IPI (V Imposto sobre Produtos Industrializados)
IMPOSTO DE RENDA
- Legislação - Alteração. Medida Provisória n!!909, de 21 de fevereiro
de 1995
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
-Alíquotas -Alteração. Veículos. Decreto n e 1.397, de 16 de fevereiro
. de 1995....................................................................................................
- Isenção de impostos. Automóveis. Transporte de passageiros. Deficientes físicos. Transporte escolar. Lei n!! 8.989, de 24 de fevereiro de
1995.........................................................................................................

655

744
575
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822
- Aquisição de equipamentos. Máquinas, aparelhos e instrumentos.
Medida Provisória n!!902. de 16 de fevereiro de 1995
- Automóveis. Transporte de passageiros. Deficientes fisicos. Medida
Provisória n eS56, de 26 de janeiro de 1995 (publicadanoDO de 27 de
janeiro de 1995 e retificada noDO de 23 de fevereiro de 1995)............
INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS (lpea)
- Cargos em comissão. Criação. Medida Provisória n!! 914, de 24 de
fevereiro de 1995
,....................
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTl!:NClA MÉDiCA DA PREVIDl!:NClA
SOCIAL (Inamps)
- Inventário. Prorrogação de prazo. Lei n!! 8.993, de 24 de fevereiro de
1995
- Inventariança - Encerramento. (31) Decreto de 21 de fevereiro de
1995

643

791

700

577
781

INVENTARIANTE
-Atribuições. Decreto n!! 1.398, de 16 de fevereiro de 1995...................

745

INVENTÁRIO
- Instituto Nacional de Assistência Medica da Previdência Social
(Inamps). Prorrogação de prazo. Lei n'2 8.993. de 24 de fevereiro de
1995
-Procedimentos. Decreto n!! 1.398. de 16 de fevereiro de 1995.............

577
745

ISENÇÃO DE IMPOSTOS
- Aquisição de equipamentos. Máquinas, aparelhos e instrumentos.
Medida Provisória n!!902, de 16 de fevereiro de 1995
- Automóveis. Transporte de passageiros. Deficientes físicos. Transporte escolar. Lei nº 8.989. de 24 de fevereiro de 1995........................

643
572

ISONOMlA SALARIAL
- Servidor público. Medida Provisória n'2 882, de 30 dejaneiro de 1995
(publicada no DO de 31 de janeiro de 1995 e retificada no DO de
I' de fevereiro de 1995)..........................................................................

791

ITAlPU B1NACIONAL
- Pagamento de crédito. Tesouro Nacional. Medida Provisória n Q 906,
de 21 de fevereiro de 1995

648

IUGOSLÁVIA - REPúBLICA FEDERAL
- Suspensão de sanções. Decreto n 21.384, de 111 de fevereiro de 1995......

741
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823

J
JUSTIÇA DO TRABALHO
- Delegação de competência. Conciliação ejulgamento de dissídios. Lei
n'l 8.984, de 7 de fevereiro de 1995

554

JUSTIÇA ELEITORAL

-Anistia. Ilícitos eleitorais. Lei n'l 9.985, de 7 de fevereiro de 19.95
(publicada no DO de 8 de fevereiro de 1995)
(Republicada no DO de 9 de fevereiro de 1995)

554
785

L
LEI ORÇAMENTÁRIA
-1994 - Alteração. Medida Prouieóría nl! 910, de 21 de fevereiro de
1995

661

LINEAS AEREAS COSTAERICENCES S.A. (LACSA)
- Transporte aéreo. Funcionamento no Brasil - Autorização. (29)
Decreto de 14 de fevereiro de 1995

779

M
MÉXIco
- Tratado. Acordo comercial. Brasil e Argentina. Decreto n!! 1.389, de
8 de fevereiro de 1995
.
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL
- Crédito extraordinário. Lei n'l 8.996, de 24 de fevereiro de 1995

745

.
580

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

- Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos
.
(CFDD). Medida Provisória n!2 913, de 24 de fevereiro de 1995

696

MINISTÉRIO DA MARINHA
- Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). legislação -Alteração. Decreto n 21.388, de 8 de fevereiro de 1995
.

733
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824
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

- Crédito suplementar. (106) Decreto de 26 de dezembro de 1994
(publicado no DO de 27 de dezembro de 1994e retificado no DO de 3
de fevereiro de 1995)
- Organização das Nações Unidas (ONU). Comemorações do 5~ aniversário. Comissão - Criação. (1) Decreto de 6 de fevereiro de 1995...

795

757

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

- Fundação Osório. Vinculação. Medida Provisória n'l 897, de 16 de
fevereiro de 1995 ........•..........................................................................

611

MINISTÉRIOS

- Organização. Medida Provisória n!! 886, de 30 de janeiro de 1995
(publicada naDO de 31 de janeiro de 1995 e retificada no DO de 3 de
fevereiro de 1995)

792

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Utilização. Programa Nacional de Desestatízação (PND). Medida
Provisória nº 916, de 24 de fevereiro de 1995

704

o
ORÇAMENTO DA UNIÃo
- Dotações - Transferência. Exercício de 1995. (2) Decreto de 7 de
fevereiro de 1995
- Execução orçamentária. Exercício de 1995. Decretonº 1.385, de 6 de
fevereiro de 1995
- Exercício de 1994. Medida Provisória nº 910, de 21 de fevereiro de
1995

758._

726
661

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)
- Comemorações do 50 2 aniversário. Comissão - Criação. Ministério
das Relações Exteriores. (1) Decreto de 6 de fevereiro de 1995..........

757

p
PEDAGOGIA
- Curso - Autorização. Ivaiporã (PR), (28) Decreto de 10 de fevereiro
de 1995
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778

825
PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRÁS
- Estatuto social - Alteração. Decreto n Q 1.405, de 23 de fevereiro de
1995........................................

756

PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
-Aliquotas de contribuição. Servidor público. Medida Provisória
904, de 16 de fevereiro de 1995

644

n~

PLANO REAL
- Criação. Unidade de Sistema Monetário Nacional. Medida Provisória n' 911, de 21 de fevereiro de 1995 . .

662

PODER EXECUTIVO
- Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e Orçamento. Organização e disciplinamento. Medida Provisória n'! 899, de 16 de
fevereiro de 1995 .

617

POLICIAL FEDERAL
- Gratificação temporária - Criação. Medida Provisória n'!922, de 24
de fevereiro de 1995

717

PORTUGAL
- Tratado. Prêmio Luís de Camões. Brasil. Decreto Legislativo nO? 9, de
3 de fevereiro de 1995...

723

POSTAIS INTERNACIONAIS
- Tributação simplificada. Legislação -Alteração. Medida Provisória
n'! 903, de 16 de fevereiro de 1995

644

PRÊMIO Luís DE CAMÕES
- Tratado. Acordo cultural Brasil e Portugal. Decreto Legislativo n!! 9,
de 3 de fevereiro de 1995...

723

PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA
- Organização. Medida Provisória n<:! 886, de 30 de janeiro de 1995
(publicadanoDO de 31 de janeiro de 1995 e retificada noDO de 3 de
fevereiro de 1995)
- Crédito suplementar. (106) Decreto de 26 de dezembro de 1994
(publicado no DO de 27 de dezembro de 1994 e retificado no DO de 3
de fevereiro de 1995)..
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
-Serviço público. Permissão. Lei

n~

8.987, de 13 de fevereiro de 1995

792
795
556
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826
PREVIDftNCIA SOCIAL
- Plano de beneficios - Alteração. Lei nº 8.994, de 24 de fevereiro de
1995
:....
- Atividade rural. Comprovação. Medida Provisória nº 908, de 21
de fevereiro de 1995
- Contribuição. Legislação - Alteração. Medida Provisória n'2908,
de 21 de fevereiro de 1995
"........................................................

578
652
652

PROCESSAMENTO DE DADOS
- Curso -Autorização. Brasília (DF). (3) Decreto de 8 de fevereiro de
1995 (publicado no DO de 9 de fevereiro de 1995)
(Retificado no DO de 10 de fevereiro de 1995).....................................

759
798

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS
(PRODEA)
- Crédito extraordinário - Ampliação. Lei nº 8.990, de 24 de fevereiro
de 1995

574

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PúBLICO (PASEP)

- Contribuição. Receitas de exportação. Medida Provisória n!! 896, de
16 de fevereiro de 1995

610

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

- Base de cálculo para contribuição. Pessoas jurídicas. Legislação Alteração. Medida Provisória n Q 907, de 21 de fevereiro de 1995......
- Contribuição. Receitas de exportação. Medida Provisória n!l896, de
16 de fevereiro de 1995

649
610

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

-Legislação -Alteração. Medida Provisória n 2 901, de 16 de fevereiro
de 1995
- Nota do Tesouro NacionaL Utilização. Medida Provisória nl!916, de
24 de fevereiro de 1995

633
704

Q
QUINTOS

- Extinção. Transformação - Vantagem pessoal Medida Provisória
892, de 16 de fevereiro de 1995
.

599

R
RECURSOS HUMANOS

- Pagamento de pessoal. Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU). Lei n!! 8.995, de 24 de fevereiro de 1995........................
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(2):813-830, fev. 1995.

579

827
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N? 82, DE 27 DE MARÇO DE 1995
Disciplina os limites das despesas com
o funcionalismo público, na forma do art.
169 da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? As despesas totais com pessoal ativo e inativo da
administração direta e indireta, inclusive fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista, pagas com receitas
correntes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderão, em cada exercício financeiro, exceder:
I - no caso da União, a sessenta por cento da respectiva
receita corrente liquida, entendida esta como sendo o total da
receita corrente, deduzidos os valores correspondentes às transferências por participações, constitucionais e legais, dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos
de competência da União, bem como as receitas de que trata o
art. 239 da Constituição Federal, e, ainda, os valores correspondentes às despesas com O pagamento de beneficios no âmbito do
Regime Geral da Previdência Social;
II - no caso dos E stados, a sessenta por cento das respectivas receitas correntes liquidas, entendidas como sendo os
totais das respectivas receitas correntes, deduzidos os valores
das transferências por parficipações, constitucionais e legais,
dos Munícípíos na arrecadação de tributos de competência dos
Estados:
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III - no caso do Distrito Federal e dos Municipios, a sessenta por cento das respectivas receitas correntes.
§ 1~ Se as despesas de que trata este artigo excederem, no
exercício da publicação desta lei complementar, aos limites nele
fixados, deverão retornar àqueles limites no prazo máximo de
três exercícios financeiros, a contar daquele em que esta lei
complementar entrar em vigor, à razão de um terço do excedente por exercício.
§ 2~ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada
mês, demonstrativo da execução orçamentária, do mês e até o
mês, explicitando, de forma individualizada, os valores de cada
item considerado para efeito do cálculo das receitas correntes
liquidas, das despesas totais de pessoal e, conseqüentemente,
da referida participação.
§ 3? Sempre que o demonstrativo de que trata o parágrafo
anterior, no que tange à despesa acumulada até o mês, indicar o
descumprimento dos limites fixados nesta lei Complementar, ficarão vedadas, até que a situação se regularize, Quaisquer revisões, reajustes ou adequações de remuneração que impliquem
aumento de despesas.
Art. 2? Esta lei complementar entra em vigor no primeiro
exercicio financeiro subseqüente ao de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI N? 9.000, DE 16 DE MARCO DE 1995
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 902, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art.1? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do referido imposto, relativos a matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 842, de 19 de janeiro de 1995.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 833-873, mar. 1995

834
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro
de 1995.
Senado Federal, 16 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSE SARNEY
Presidente

o anexo está publicado no

DO de 17.3.1995, pága. 3589/3593.

LEI N? 9.001, DE 16 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre alteraçtlo do Decreto-Lei
n.O 1.804, de 3 de setembro de 1980.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 903, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Fica revogado o § 3? do art. I? do Decreto-Lei n?
1.804, de 3 de setembro de 1980, com a redação dada pelo art. 93
da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 843, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSE SARNEY
Presidente
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LEI N? 9.002, DE 16DE MARÇO DE 1995
Altera o art. 60 da Lei

D.O 8.694,

de 12 de

agosto de 1993, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei Orçamentária Anual de 1994.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 910, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? O art. 60 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto de 1993,
alterado pela Lei n? 8.938, de 25 de novembro de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazo limite para encaminhamento ao Congresso Nacional a
data de 12 de dezembro de 1994...
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 850, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI N? 9.003, DE 16 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria da Receita Federal, e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 898, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
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Art. I? A Secretaria da Receita Federal, órgão central de
direção superior de atividade especifica do Ministério da Fazenda, diretamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por finalidade a administração tributária da União.
Art. 2? Constituem área de competência da Secretaria da
Receita Federal os assuntos relativos à política e administração
tributária e aduaneira, à fiscalização e arrecadação de tributos e
contribuições, bem assim os previstos em legislação especifica.
Art. 3? Os cargos em comissão e as funções gratificadas
do Quadro da Secretaria da Receita Federal, decorrentes de
criação e transformação, são os constantes do Anexo a esta lei.
Art. 4? Ficam extintos 1.000 cargos de Técnico do Tesouro
Nacionai, da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional.
Art. 5? O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
programa de capacitação para os integrantes da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, a ser desenvolvido pela Secretaria
da Receita Federal.
Parágrafo único. A participação no programa de capacitação, nos termos do regulamento, constitui condição para a progressão do servidor na carreira.
Art. 6? O regulamento disporá sobre as condições em que
a União poderá prestar, com despesas à conta do Fundo a que
se refere o Decreto-lei n? 1.437, de 17 de dezembro de 1975, assistência judicial aos servidores da Carreira Auditoria do Tesouro N acionai e aos titulares de cargos de administração superior, da Administração Federal direta, em ações decorrentes do
exercício do cargo.
Art. 7? O valor da indenização de transporte a que se referem o art. 60 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a
alínea b do inciso lU do art. I? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, não integrará o rendimento bruto para efeito de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não
constituirá base de cálculo para a contribuição do plano de seguridade social, nem será incorporado aos proventos de aposentadoria ou às pensões.
Art.~? O regimento interno da Secretaria da Receita Federal será aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
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Art. 9? As despesas decorrentes desta lei correrão á conta
das dotações orçamentárias próprias.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 838, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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3

543

DAS-IOLl
FG-I

100

FG-I

FG·2

615

FG-2

615

FG-3

820

FG-3

820

65'
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LEI N? 9.004, DE 16 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre as contribuiçôee para o
Programa de Integração Social (PIS) e para
o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), incidentes sobre

receitas de exportação e dá outras prooidéncias.

Faço saber que o PRESJDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 896, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? O art. 5? da Lei n? 7.714, de 29 de dezembro de
1986, acrescido dos §§ I? e 2?, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 5? Para efeito de determinação da base de cálculo
das contrfbuições para o Programa de Integração Social (PIS) e
para o Programa de Formação do Patrimônio dó Servidor Públíco (Pasep}, instituidas pelas Leis Complementares n?s 7, de 7
de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, o valor da, receita de exportação de mercadorias nacionais poderá ser excluído da receita operacional bruta.
§ I? Serão consideradas exportadas, para efeito do disposto no caput deste artigo, as mercadorias vendídas a empresa comercial exportadora, de que trata o art. I? do Decreto-Lei n?
1.248, de 29 de novembro de 1972.
§ 2? A exclusão prevísta neste artigo não alcança as vendas efetuadas:
a) a empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, na
Amazônia Ocidental ou em Área de Lívre Comércío;
b) a empresa estabelecida em Zona de Processamento de
Exportação;
c) a estabelecimento industrial, para índustríalízação de
produtos destinados a exportação, ao amparo do art. 3? da Lei
n? 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
d) no mercado interno, às quais sejam atribuídos incentivos
concedidos à exportação.»
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Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 835 e 836, de 19 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
LEI N? 9.005, DE 16 DE MARÇO DE 1995
Altera disposições das Leis n,os 6.160,
de 3 de dezembro de 1974, e 6.437, de 20 de
agosto de 1977, que dispõem sobre a obrigatoriedade da íoâecso do sal destinado ao
consumo humano, seu controle peJos órgãos
sanitários e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? O art. 1? da Lei n? 6.150, de 3 dezembro de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1? É proibido, em todo o Território Nacional;
expor ou entregar ao consumo direto sal comum ou refinado, que não contenha iodo nos teores estabelecidos em Portaria do Ministério da Saúde."
Art. 2? O inciso XXX do art. 10 da Lei n? 6.437, de 20 de
agosto de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 10
.
XXX - expor ou entregar ao consumo humano sal refinado, moído ou granulado, que não contenha iodo na proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Art. 3? O Ministério da Saúde promoverá o suprimento de
iodo às indústrias beneficiadoras de sal.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medída Provisória n? 834, de 19 de janeiro de 1995.
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Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
LEI

N~

9.006, DE 17 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a remuneracéo dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND) repassados, sob a forma de empréstimo, à Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep).

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 912, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1 ~ Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), repassados à Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) sob a forma de empréstimos, e destinados a financiamentos contratados a partir de 1~ de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), instituída pela Medida Provisória n~ 865, de 27 de janeiro de 1995, do respectivo período.
Parágrafo único. A Finep pagará, nos prazos contratuais,
ao FND, o valor correspondente à T JLP aludida no caput deste
artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho -Monetário Nacional alterar esse limite.
Art. 2~ A partir de 1 ~ de dezembro de 1994, os recursos do
FND, mencionados no art. 1 ~ desta lei, repassados à Finep e
destinados a financiamentos contratados até 30 de novembro de
1994, terão a Taxa Referencial (TR), a que alude o art. 25 da Lei
n~ 8.177, de 1~ de março de 1991, substituída pela TJLP, reduz ida do correspondente a 6,5% ao ano, mantidos para estes recursos os juros estipulados em cada contrato firmado com O FND.
Art. 3~ A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devidas ao FND será efetuada com base no critério pro rata
tempore,
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Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 853, de 26 de janeiro de 1995.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

ANEXO
Distribuição de Cargos em Comissão
DAS

Quantidade
Total

101.5
101.4

5
12

5 Diretores
1 Chefe de Gabinete
10 Coordenadores Gerais

101.3

28

102.3

2
24

28 Coordenadores
2 Assessores
5 Chefes de Divisão
19 Gerentes de Projetos
11 Chefes de Serviço
1 Assessor

Denominação

1 Procurador Jurídico
101.2

101.1
102.1

11

Total

83

1

LEI N? 9.007, DE 17 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos em
comissão que menciona e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 914, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
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Art. I? Ficam criados na estrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 83 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo cinco cargos DAS 101.5, doze cargos DAS 101.4, 28 cargos DAS 101.3,
dois cargos DAS 102.3, 24 cargos DAS 101.2, onze cargos DAS
101.1 e um cargo DAS 102.1, distribuídos conforme anexo.
Art. 2? As requisições de servidores de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal para a Presidência
da República são irrecusáveis.
Parágrafo único. Aos servidores requisitados na forma
deste artigo são assegurados todos os direitos e vantagens a que
faça jus no órgão ou entidade de origem, considerando-se o
período de requisição para todos os efeitos da vida funcional,
como efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe no órgão
ou entidade de origem.
Art. 3? E facultado ao servidor de entidade da Administração Pública Federal, não regido pela Lei n? 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, investido em cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento, optar pela retribuição de seu
emprego permamente e demais vantagens que integram a remuneração a que faça jus na entidade de origem, acrescidas das
vantagens previstas no caput do art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ I? Aos servidores atualmente requisitados aplica-se o
disposto neste artigo.
§ 2? As requisições efetuadas anteriormente à vigência
desta Lei regem-se pelas condições estabelecidas no respectivo
ato de cessão.

Art. 4? As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 858, de 26 de janeiro de 1995.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se o § 2? do art. 3? do Decreto-lei n?
1.445, de 13 de fevereiro de 1976, o Decreto-lei n? 2.270, de 13 de
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março de 1985, o art. 10 do Decreto-lei n? 2.365, de 27 de outubro
de 1987, e o art. 4? da Lei n? 7.706, de 21 de dezembro de 1988.
Senado Federal, 17 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSl!: SARNEY
Presidente
LEI N? 9.008, DE 21 DE MARÇO DE 1995
Cria, na estrutura organizacional do
Ministério da Justiça, o Conselho Federal
de que trata o art. 13 da Lei nP 7.347, de 24
de julho de 1985, altera os arts. 4.0, 39, 82, 91
e 98 da Lei nP 8.078, de 11 de setembro de
1990, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 913, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSl!: SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional
do Ministério da Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo
de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).
§ I? O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado
pela Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico,
paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
§ 2? Constituem recursos do FDD o produto da arrecadação:
I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11
e 13 da Lei n? 7.347, de 1985;
U - das multas e indenizações decorrentes da aplicação
da Lei n? 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos a interesses individuais;
Hl - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do
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produto da indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da
Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990;
IV - das condenações judiciais de que trata o § 2? do
art. 2? da Lei n? 7.913, de 7 de dezembro de 1989;
V - das multas referidas no art. 84 da Lei 8.884, de 11
de junho de 1994;
VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do fundo;
VII
de outras receitas que vierem a ser destinadas ao
fundo;
VIII
de doações de pessoas fisicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.
§ 3? Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na
recuperação de bens, na promoção de eventos educativos,
cientificos e na edição de material informativo especificamente
relacionados com a natureza da infração ou do dano causado,
bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos
responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § 1? deste artigo.

Art. 2? O CFDD, com sede em Brasília, será integrado pelos seguintes membros:
I - um representante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que o presidirá;
11 - um representante do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
111- um representante do Ministério da Cultura;
IV - um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância sanitária;
V - um representante do Ministério da Fazenda;
VI - um representante do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE;
VII - um representante do Ministério Público Federal;
VIII - três representantes de entidades civis que atendam
aos pressupostos dos incisos I e 11 do art. 5? da Lei n? 7.347, de
1985.
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Art. 3? Compete ao CFDD:
I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos
objetivos previstos nas Leis n?s 7.347, de 1985, 7.853, de 1989,
7.913, de 1989, 8.078, de 1990, e 8.884, de 1994, no âmbito do disposto no § I? do art. I? desta lei;
II - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando
atender ao disposto no inciso I deste artigo;
III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de
bens lesados, inclusive os de caráter científico e de pesquisa;
IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou
científicos;
V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos
oficiais, material informativo sobre as matérias mencionadas DO
§ I? do art. I? desta lei;
VI - promover atividades e eventos que contribuam para
a difusão da cultura, da proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico,
estético, turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e
coletivos;
VII - examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa a que se refere o § 3? do art. I? desta lei.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
o funcionamento do CFDD.
Art. 5? Para a primeira composição do CFDD, o Ministro
da Justiça disporá sobre os critérios de escolha das entidades a
que se refere o inciso VIII do art. 2? desta lei, observando, dentre outros, a representatividade e a efetiva atuação na tutela do
interesse estatutariamente previsto.
Art. 6? O § 2? do art. 2? da Lei n? 7.913, de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«§ 2? Decairá do direito à habilitação o investidor
que não o exercer no prazo de dois anos, contado da data
da publicação do edital a que alude o parágrafo anterior,
devendo a quantia correspondente ser recolhida ao fundo a
que se refere o art. 13 da Lei n? 7.347, de 24 de julho de
1985.»
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Art. 7? Os arts. 4?, 39, 82, 91 e 98 da Lei n:' 8.078, de 1990,
que «Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências», passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria
da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
•.••...........•.•........................•.•.••.......• »

«Art. 39

.

........................................................ .
XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento
de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a
seu exclusivo critérío.»
«Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são
legitimados concorrentemente:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • »

«Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou
seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.»
«Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas
em sentençá de liquidação, sem prejuízo de ajuizamento
de outras execuções .
........................................................ »

Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n:' 854, de 26 de janeiro de 1995.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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LEI N? 9.009, DE 29 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a distribuição de efetivo
da Aeronáutica em tempo de paz.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Cabe ao Presidente da República distribuir, anualmente, o efetivo de oficiais, por postos, dos diferentes Quadros
do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, de que trata o art. I? da
Lei n? 6.837, de 29 de outubro de 1980, e ao Ministro da Aeronáutica a distribuição dos efetivos do pessoal graduado, respeitados os limites estabelecidos na Lei de Fixação da Força.
§ I? A distribuição dos efetivos de que trata este artigo
será referência para fins de promoção e aplicação da Quota
Compulsória prevista no Estatuto dos Militares.
§ 2? Com exceção dos postos de Oficiais-Generais e quando necessário à manutenção do fluxo regular e o equilibrio da carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os éfetivos poderá exceder os limites dos postos em até dez por cento, observando que
não resulte em aumento nos efetivos globais de Oficiais previstos na Lei de Fixação da Força nem da despesa total a eles correspondente.
Art. 2? E sta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra
LEI N? 9.010, DE 29 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a terminologia oficial relativa à hanseníase e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
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Art. 1? O termo «Lepra» e seus derivados não poderão ser
utilizados na linguagem empregada nos documentos oficiais da
Administração centralizada e descentralizada da União e dos
Estados-membros.
Art. 2? Na designação da doença e de seus derivados, farse-á uso da terminologia oficial constante da relação abaixo:
Terminologia Oficial
Terminologia Substituída
Hanseníase
Lepra
Doente de Hanseníase
Leproso, Doente de Lepra
Hansenologia
Leprologia
Hansenologista
Leprologista
Hansênico
Leprótico
Hansenóide
Lepróide
Hansênide
Léprjde
Hansenoma
Leproma
Hanseníase Virchoviana
Lepra Leprornatosa
Hanseníase Tuberculóide
Lepra Tuberculóide
Hanseníase Dimorfa
Lepra Dimorfa
Hanseníase Indeterminada
Lepra Indeterminada
Antigeno de Mitsuda
Lepromina
Hospital de Dermatologia
Leprosário, Leprocômio
Sanitária, de Patologia
Tropical ou Similares
Art. 3? Não terão curso nas repartiçôes dos Governos, da
União e dos Estados, quaisquer papéis que não observem a terminologia oficial ora estabelecida, os quais serão imediatamente
arquivados, notificando-se a parte.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
LEI N? 9.011, DE 30 DE MARCO DE 1995
Acrescenta dispositivo ao art. 1? da Lei
nf 4.090, del3 de julho de 1962.
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o PRESIDENTE DA

REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? A Lei n? 4.090, de 13 de julho de 1962, passa a vigorar com O seu art. 1? acrescido do seguinte § 3?:
«Art.. I?
.
§ 3?
I -

A gratificação será proporcional:
na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluídos os de safra, ainda que a relação de emprego haja
findado antes de dezembro; e
II - na cessação da relação de emprego resultante da
aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes
de dezembro.»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
LEI N? 9.012, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Proíbe as instituições federais de crédi·
to de conceder: empréstimos, financiamentos e outros beneficios a pessoas jurídicas
em débito com o FGTS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Con gresso N acionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? É vedado às instituições oficiais de crédito conceder empréstimos, financiamentos, dispensa de juros, multa e
correção monetária ou qualquer outro benefício a pessoas jurídicas em débito com as contribuições para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço-FGTS.
§ 1? A comprovação da quitação com O FGTS dar-se-á mediante apresentação de certidão negativa de débito expedida pela Caixa Econômica Federal.
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§ 2? Os parcelamentos de débitos para com as instituições
oficiais de crédito somente serão concedidos mediante a comprovação a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 2? As pessoas juridicas em débito com o FGTS não
poderão celebrar ~ontratos de prestação de serviços ou. re~lizar
transação comercial de compra e venda com qualquer orgao da
administração direta, indireta, autárquica e fundacional, bem
como participar de concorrência pública.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI N? 9.013, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Altera o art. 322 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O art. 322 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de I? de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
1 - o caput e o § 2? ficam assim redigidos:
«Art. 322. No período de exames e no de férias escolares; é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários, durante o periodo
de aulas.
§ 2? (Vetado).
II - É acrescentado o seguinte parágrafo:
«Art. 322.
§ 3? Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é asse-
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gurado ao professor o pagamento a que se refere o caput
deste artígo .»
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
LEI N? 9.014, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Cria Gratificação Temporária devida a
integrantes da Carreira Polícial Federal, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei;
Art. I? Fica instituida Gratificação Temporária devida
aos Agentes, Escrivães, Papiloscopistas, Peritos e Censores integrantes da Carreira de Policial Federal.
§ I? A gratificação de que trata este artigo será paga no
percentual de setenta por cento, calculado sobre o vencimento
básico fixado na legislação em vigor para os servidores referi·
dos no caput, observado o disposto no art. 12 da Lei n? 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 2? A Gratificação Temporária será paga em conjunto, de
forma não cumulativa com a Gratificação de Atividade Executi·
va de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 3? A Gratificação criada por esta lei será paga a partir
de I? de dezembro de 1994 e cessará com a reestruturação remuneratória dos cargos de carreira da Policia Federal.
Art. 2? O Ministro de Estado da Justiça estabelecerá programa de capacitação para os integrantes da Carreira Policial
Federal.
§ I? O programa de capacitação será desenvolvido pelo
Departamento 'de Policia Federal.
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§ 2? A participação no programa de capacitação, nos termos. do regulamento, constitui condição para a promoção do servidor na carreira.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira

LEI N? 9.015, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Institui a «Retrtbuiçso Variável da Comissão da Valores Mobiliários (RVCVM)
e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEPJ. atribuídas aos titulares de cargos efetivos da
CVM e da SUSEP, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Ficam instituidas a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), devidas, respectivamente, aos titulares de cargos efetivos das atividades de controle, regulação e fiscalização dos mercados de
valores mobiliários, seguros, previdência privada e capítaliaação do quadro permanente das duas autarquias.
§ I? A RVCVM e a RVSUSEP serão atribuidas em função
de eficiência individual no desempenho das atividades realizadas, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2? A Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) serão integralmente pagas,
respectivamente, com os recursos arrecadados na forma das
Leis n? 7.940 e n? 7.944, ambas de 20 de dezembro de 1989, que
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íntituíram a Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobíliários e a Taxa de Fiscalização do Mercado de Seguros, Previdência Privada e Capitalização.
§ 3? Os servidores titulares de cargos efetivos do quadro
permanente das autarquias, quando cedidos, não perceberão a
Retribuição Variável, fazendo jus, todavia, à Gratificação de
Atividade Executiva criada pela Lei Delegada n? 13, de 27 de
agosto de 1992.
Art. 2? Os montantes mensais dos recursos disponíveis
para o pagamento da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) constituirão na
receita total acumulada de cada uma das autarquias, isoladamente consideradas, provenientes das fontes especificadas no §
2? do art. 1?, depois de deduzidas as quantias necessárias ao
complemento das demais receitas próprias para honrar os dispêndios com o custeio da CVM e da Susep previstos para o mês
de competência do pagamento e para os três meses subseqüenteso
§ 1? Eventuais recursos provenientes do Tesouro Nacional
e os -saldos remanescentes de exercícios anteriores, inclusive 08
originários de superávit e de outras receitas. bem como os ganhos financeiros decorrentes da aplicação desses recursos,
destinar-se-ão ao pagamento de inativos e pensionistas da CVM
e da Susep, ao pagamento de despesas extraordinárias independentes de atos de gestão e ao financiamento de programas de investimento autorizados pelo Ministro da Fazenda.

§ 2? Serão ainda provisionados, antes do cálculo da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM)
e da Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), recursos para fazer face a investimentos e
eventuais despesas extraordinárias. a serem realizáveis até um.
ano após o mês de competência do pagamento.
§ 3? Não havendo a disponibilidade de que trata este artigo, não será devido o pagamento da Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição
Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
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§ 4? Os servidores que perceberem as vantagens previstas
no art. I? não perceberão a Gratificação de Atividade Executiva
instituida pela Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 3? A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão os limites
previstos no art. 8? da Medida Provisória n? 892, de 16 de fevereiro de 1995, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994, este com a alteração introduzida pelo art. 6? da Medida
Provisória n? 892, de 1995.
Art. 4? Os valores da Retribuição Variável da Comissão
de Valores Mobiliários (RVCVM) e da Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) de que trata
esta Lei não serão computados para os fins de cálculo do limite
previsto no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992.
Art. 5? Ficam vedadas, a partir desta data, as transferências e a redistribuição de cargos efetivos de pessoal de quaisquer órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional
para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e para a Superintendência de Seguros Privados (Susep), salvo para o nivel
auxiliar.
Art. 6? O disposto nesta lei aplica-se aos proventos da
inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor
público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 7? Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo,
no prazo de trinta dias.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 873, de 27 de janeiro de 1995, e na Medida Provisória n? 924, de 24 de fevereiro de 1995.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de I? de janeiro de 1995.
Brasflía, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI N? 9.016, DE 30 DE MARCO DE 1995
Acrescenta parágrafos ao art. 133 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de I? de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3? e 4?:
"Art. 133
.
§ 3? Para os fins previstos no inciso III deste artigo
a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de quinze dias, as datas
de inicio e fim da paralisação total ou parcial dos serviços
da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos
termos, ao sindicato representativo da categoria profissíonal, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho.
§4? (Vetado)
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publícacão.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
LEI N? 9.017, DE 30 DE MARCO DE 1995
Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos e insumos químicos
que possam ser destinados à elaboração da
cocaína em suas diversas formas e de outras substâncias entorpecentes ou que de'
terminem dependência física ou psíquica, e
altera dispositivos da Lei nf' 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos iirumceiros; estabe-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 833-873, mar. 1995

857
Ieee normas para constituição e funcionamento de empresas particulares que explorem serviços de vigililncia e de transporte
de valores, e dá outras providências.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? E stão sujeitos a controle e fiscalização, na forma
prevista nesta lei, em sua fabricação, produção, .arm~zenam~~
to transformação, embalagem, venda, comercializ ação, aqursiçã'O. posse, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação. exportação, reexportação, cessão, reaproveitamento. reciclagem e utilização, todos os produtos químicos que possam ser
utilizados como insumo na elaboração da pasta da cocaina, pasta lavada e c1oridrato de cocaína.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda,
na forma do regulamento desta lei, a produtos e insumos químícos que possam ser utilizados na elaboração de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica.
Art.2? O Ministro da Justiça de ofício ou em razão de
proposta do Departamento de Entorpecentes, ou do órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, ou do órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal,
relacionará, em resolução, os produtos e insumos químicos a
que se refere o artigo anterior, procedendo à respectiva atualização, quando necessária.
Art. 3? Ao Departamento de Polícia Federal compete a
fiscalização e o controle dos produtos e insumos químicos e a
aplicação das sanções administrativas deles decorrentes.
Art. 4? As empresas que se constituírem para realizar
qualquer das atividades sujeitas a controle e fiscalização, elencadas no art. I? desta lei, requererão licença de funcionamento
ao Departamento de Polícia Federal, independentemente das demais exigências legais e regulamentares.
§ I? As empresas já existentes, ainda que cadastradas no
Departamento de Policia Federal, deverão, no prazo de sessenta
dias, requerer a obtenção da licença de funcionamento.
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§ 2? As pessoas físícas que realizarem qualquer das atividades sujeitas a. controle e fiscalização, elencadas no art. I?
desta lei, deverão requerer ao Departamento de Polícia Federal
licença para efetivarem as operações.
Art. 5? As empresas referidas no artigo anterior requererão, anualmente, autorização para o prosseguimento de suas atividades.
Art. 6? As empresas que realizam qualquer das atividades
sujeitas a controle e fiscalização, elencadas no art. I? desta lei,
são obrigadas a avaliar e informar, mensalmente, ao Departamento de Policia Federal:
I - nas operações de fabricação e produção, as quantid ades fabricadas ou produzidas:
11 - nas operações de transformação e utilização, as
quantidades transformadas ou utilizadas, com especificação da
procedência da substância transformada ou utilizada, tipo e da
quantidade da substância obtida após o processo:
111 - nas operações de reciclagem e reaproveitamento, as
quantidades recicladas e reaproveitadas, com especificação da
procedência da substância reciclada ou reaproveitada, as quantidades dos elementos componentes dos produtos químicos e ínsumos sujeitos a controle e fiscal ização obtidos;
IV - nas operações de armazenamento, embalagem e poso
se, a quantidade e procedência dos produtos e insumos armazenados, embalados e de posse da empresa;
V - nas operações de venda, comercialização, aquisição,
permuta, remessa, transporte, distribuição. importação, exportação, reexportação e cessão, a quantidade, a procedência e o destino dos produtos vendidos, comercializados, adquiridos, perrnutados, remetidos, transportados, distribuídos, importados, exportados, reexportados e cedidos, com especificação:
a) do número da fatura;
b) da data da operação;
c) do nome, razão social e domicílio comercial do terceiro
com o qual a empresa efetuou operação;
d) do local em que foi entregue a mercadoria, qualificação
dos destinatários e das pessoas que receberam a carga dos pro'
dutos e insumos.
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§ I? OS dados a serem informados serão registrados, diariamente, em planilha cujo modelo será definido no regulamento
desta lei, sendo as quantidades expressas em unidades métricas
de volume e peso.
§ 2? As notas fiscais das operações, manifestos e outros
documentos, a serem especificados na resolução a que se refere
o art. 2?desta lei, deverão ser arquivados nas empresas, pelo
prazo a ser determinado no regulamento desta lei, devendo ser
apresentados quando o Departamento de Polícia Federal o solicitar.
Art. 7? Os produtos e insumos químicos serão acompanhados até o seu destino de nota fiscal e, quando o transporte
for interestadual, nos termos em que definir a resolução a que
se refere o art. 2? desta lei de Guia de Trãnsito.
Art. 8? Os adquirentes ou possuidores dos produtos e insumos químicos a que se referem os arts. I? e, 2? desta lei, em
quantidades inferiores a 500ml e 400g, estão isentos de qualquer licenciamento ou autorização prévia, o que não desobriga o
fornecedor de cumprir as normas de controle previstas nesta lei.
Art. 9? Para importar, exportar ou reexportar os produtos
de que tratam os arts. I? e 2?, será necessária autorização prévia do Departamento de Polícia Federal, independentemente da
liberação dos demais órgãos competentes, bem como o atendimento ao disposto no art. 6? desta lei.
Art. 10. Ambas as partes, nas operações elencadas no art.
I? desta lei, deverão possuir Licença de Funcionamento ou licença para realizar as operações, expedida pelo Departamento
de Policia Federal, observada a exceção prevista no art. 8? desta lei.
Parágrafo único. Aqueles que realizam as operações elencadas no art. I? desta lei deverão informar, de imediato, ao Departamento de Polícia Federal sobre transações suspeitas de serem destinadas à p-reparação de cocaína e de outras substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 11. O descumprimento das normas estabelecidas nesta l."i, independentemente de responsabilidade penal, sujeitará
os mfratores às seguintes medidas administrativas, aplicadas
cumulativa ou isoladamente:
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I - apreensão de produtos e insumos químicos em situação irregular;
II - suspensão ou perda de licença de funcionamento do
estabelecimento;
III - multa de duas mil Ufirs a um milhão de Ufirs ou
unidade-padrão que vier a substituí-la.
Parágrafo único. Das sanções aplicadas, caberá recurso ao
Diretor do Departamento de Polícia Federal, no prazo de quinze
dias a contar da notificação do interessado.
Art. 12. Os modelos de mapas e formulários necessários à
implementação das normas a que se referem os artigos anteríores serão publicados como anexos ao regulamento desta lei.
Art. 13. Serão devidos pelos interessados os emolumentos
decorrentes do cadastro das empresas e licenças de funcionamento' guias de trânsito, autorizações de importação, exportação e reexportação.
Art. 14. Os arts. 1~, 3~, 4~, 5~, 6?, 7?, 13, 20, caput e parágrafo único e 23, inciso II, da Lei n? 7.102, de 20 de junho de
1983, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1 ~ É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que 'não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado
pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei. »
«Art.. 3? A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:
I - por empresa especializada contratada; ou
II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde
que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante autorizado pelo Ministério da Justíça e cujo sistema de segurança
tenha parecer favorável à sua aprovação emítido pelo Mínistério da Justiça.
Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo
da respectiva Unidade da Federação.
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Art. 4? O transporte de numerário em montante superior a vinte mil Unidades Fiscais de ·Referência (Ufir] , para
suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado
em veículo especial da própria ínstituição ou de empresa
especialízada.
Art. 5, O transporte de numerário entre sete mil e
vinte mil Ufirs poderá ser efetuado em veículo comum, com
a presença de dois vígilantes.
Art. 6? Além das atribuições previstas no art. 20,
compete ao Ministério da Justiça;
I - fiscalizar os estabelecimentos financeíros quanto ao cumprimento desta leí;
11 - encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio
cumprimento desta lei, pelo estabelecimento financeiro, à
autoridade que autorizB:~? seu funcionamento;
In - aplicar aos estabelecimentos financeíros as penalidades previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para a execução da competência
prevista no inciso I, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Públicados respectívos Estados e Dístrito Federal.
Art. 7? O estabelecimento financeiro que infringir
disposícão desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades,
conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a
reincidência e a condição econômica do infrator:
I
advertência;
n - multa de vinte mil Ufirs;
In - interdição do estabelecimento."
"Art. 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a cem mil Ufirs .»
"Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente ou mediante convênio com as
Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito
Federal:
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Parágrafo único. As competências previstas nos incisos I eV deste artigo não serão objeto de convênio.»
«Art. 23.
.
.

II -

multa de quinhentas até cinco mil Ufirs:

Art. 15. Fica revogado o parágrafo único do art. 2? da Lei
n? 7.102, de 20 de junho de 1983.
Art. 16. As competências estabelecidas nos arts. I?, 6? e
7?, da Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983, ao Ministério da
Justiça, serão exercidas pelo Departamento de Polícia Federal.
Art. 17. Fica inst.ítuída a cobrança de taxas pela prestação
dos serviços relacionados no anexo a esta lei, nos valores dele
constantes.
Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao
custeio e à manutenção das atividades-fim do Departamento de
Polícia Federal.
Art. 18. As despesas decorrentes da aplicação dos arts. I?
a 13 desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias do
Departamento de Polícia Federal e do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas (Funcab), na forma do art. 2?, inciso IV, da Lei n? 7.560, de 19 de dezembro de
1986.
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 888, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 20. Os estabelecimentos financeiros e as empresas
particulares que explorem serviços de vigilância e de transporte
de valores têm o prazo de cento e oitenta dias, a contar da data
de publicação desta lei, para se adaptarem às modificações introduzidas na Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983.
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará a execução dos
arts. I? a 13 desta lei no prazo de trinta dias, a contar da sua
publicação.
Art. 22.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
ANEXO
(Art. 17 da Lei n? 9.017, de 30.3.95)
'I'abelas de Taxas
Situação

Ufir

01 - Vistoria das Instalações de empresa de segurança privada ou de empresa
que mantenha segurança própria

1.000

02 -. Vistoria de veículos especiais de transporte de valores

600

03 - Renovação de Certificados de Segurança das Instalações de empresa de segurança privada ou de empresa Que mantenha segurança própria

440

04 .- Renovação de Certificado de Vistoria de veículos especiais de transporte
de valores

150

05 - Autorização para compra de armas, munições. explosivos e apetrechos de
recarga

176

06 - Autorização para transporte de armas, munições, explosivos e apetrechos
de recarga

100

07 - Alteração de Atos Construtivos

176

08 - Autorização para mudança de modelo

~e

uniforme

176

09 - Registro de Certificado de Formação de Vigilantes

05

10 - Expedição de alvará de funcionamento de empresa de segurança privada
ou de empresa que mantenha segurança própria

83S

11 - Expedição de alvará de funcionamento de escola de formação de vigilantes

500

12 -

Expedição de Carteira de Vigilante

13 - Vistoria de Estabelecimentos financeiros, por agência ou posto
14 -

Recadastramento Nacional de Armas

10
1.000
17

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 833-873, mar. 1995

864
LEI N? 9.018, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de
Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 919, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? Os cargos de Natureza Especial, os do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas
nos órgãos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, com exceção das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao número total e classificação. as quantidades constantes do anexo a esta lei.
Parágrafo único. O Presidente da República aprovará, mediante apreciação e encaminhamento do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, as estruturas regimentais
e os estatutos, estabelecendo a correlação entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções
Gratificadas, tendo em vista as disposições legais pertinentes.
Art. 2? O quantitativo constante do anexo a esta lei contempla todos os cargos e funções críados ou transformados por
legislações específicas editadas até 30 de dezembro de 1994.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 866, de 27 de janeiro de 1995.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da Repúhlica.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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LEI N? 9.019, DE 30 DE MARCO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação dos direitos
previstos no Acordo Antidumping e no
Acordo dos Subsídios e Direitos Compensatórios, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 926, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? OS direitos antidumping e os direitos compensatórios provisórios ou definitivos, de que tratam o Acordo
Antidumping e o Acordo de Subsidios e Direitos Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos
n?s 20 e 22, de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos n?s 93.941, de 16 de janeiro de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt), adotado pela Lei n? 313, de 30 de julho
de 1948, e ainda o Acordo sobre Implementação do Artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 e o Acordo sobre
Subsidios e Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo
Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC), parte integrante da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Gatt,
assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo Decreto Legislativo n? 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto n? 1.355, de 30 de dezembro de 1994, serão
aplicados mediante a cobrança de importância, em moeda corrente do Pais, que corresponderá a percentual da margem de
dumping ou do montante de subsídios apurados em processo
administrativo, nos termos dos mencionados acordos, das decisões PC/13, PC/14, PC/15 e PC/16 do Comitê Preparatório e
das partes contratantes do Gatt, datadas de 13 de dezembro de
1994, e desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos
compensatórios serão cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativos à importação
dos produtos afetados.
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Art. 2? Poderão ser aplicados direitos provisórios durante
a investigação, quando da análise preliminar verificar-se a existência de indícios da prática de dumping ou de concessão de
subsídios, e que tais práticas causam dano, ou ameaça de dano,
à indústria doméstica, e se julgue necessário impedi-las no curso da investigação.
Parágrafo único. O termo «indústria doméstica» deverá ser
entendido conforme o disposto nos Acordos Antidumping e nos
Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios, mencionados
no art. I?, abrangendo as empresas produtoras de bens agrícolas, minerais ou industriais.
Art. 3? A exigibilidade dos direitos provisórios poderá ficar suspensa, até decisão final do processo, a critério das autoridades referidas no art. 6? desta lei, desde que o importador
ofereça garantia equivalente ao valor integral da obrigação e demais encargos legais, que consistirá em:
I ~ depósito em dinheiro; ou
II - fiança bancária.
§ I? A garantia deverá assegurar, em todos os casos, a
aplicação das mesmas normas que disciplinam a hipótese de
atraso no pagamento de tributos federais, inclusive juros, desde
a data de vigência dos direitos provisórios.
§ 2? A Secretaria da Receita Federal (SRF), do Ministério
da Fazenda, disporá sobre a forma de prestação e liberação da
garantia referida neste artigo.
§ 3? O desembaraço aduaneiro dos bens objeto da aplicação dos direitos provisórios dependerá da prestação da garantia
a que se refere este artigo.
Art. 4? Poderá ser celebrado com o exportador ou o governo do país exportador compromisso que elimine. os efeitos prejudiciais decorrentes da prática de dumping ou de subsídios.
§ I? O compromisso a que se refere este artigo será celebrado perante a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, submetido à
homologação conjunta das autoridades a que se refere o art. 6?
desta lei.
§ 2? Na hipótese de homologação de compromisso, a investigação será suspensa, sem a imposição de direitos provisóCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(3): 833-873, mar. 1995
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rios ou definitivos, ressalvado o disposto nos Acordos
Antidumping e nos Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios, mencionados no art. 1?
Art. 5? Compete à Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, mediante
processo administrativo, apurar a margem de dumping ou montante de subsídio, a existência de dano ou ameaça de dano, e a
relação causal entre esses.
Art. 6? Compete aos Ministros da Fazenda e da Indústria,
do Comércio e do Turismo, mediante portaria conjunta, fixar os
direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir sobre a
suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios, a que se refere o art. 3? desta lei.
Parágrafo único. O ato de imposição de direitos antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, deverá
indicar o prazo de vigência, o produto atingido, o valor da obrigação, o país de origem ou de exportação, o nome do exportador
e as razões pelas quais a decisão foi tomada.
Art. 7? O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping e dos direitos compensatórios,
sejam definitivos ou provisórios, será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsidio.
§ I? Será competente para a cobrança dos direitos
antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos,
quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o caso,
para sua restituição à SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2? Verificado inadimplemento da obrigação, a SRF encaminhará a documentação pertinente à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição do débito em Dívida Ativa da
União e respectiva cobrança.
Art. 8? Os direitos antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, somente serão aplicados sobre bens despachados para consumo a partir da data da publieacão do ato
que os estabelecer, excetuando-se os casos de retroatividade
previstos nos Acordos Antidumping e nos Acordos de Subsídios
e Direitos Compensatórios, mencionados no art. I?
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 833-873, mar. 1995

868
Art. 9? Os direitos terão vigência temporária, a ser definida no ato de seu estabelecimento, observado que:
I - os provisórios terão vigência não superior a 120 dias,
salvo no caso de direitos antidumping, quando, por decisão dos
Ministros da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo, poderão vigorar por um período de até 180 dias, observado
o disposto nos Acordos Antidumping, mencionados no art. 1?;
II - os definitivos ou compromisso homologado só permanecerão em vigor durante o tempo e na medida necessária para
eliminar ou neutralizar as práticas de dumping e a concessão de
subsídios que estejam causando dano. Em nenhuma hipótese,
vigorarão por mais de cinco anos, exceto quando, no caso de revisão, se mostre necessário manter a medida para impedir a
continuação ou repetição do dano causado pelas importações
objeto de dutnping ou subsídio.
Parágrafo único. Os exportadores envolvidos no processo
de investigação que desejarem a extensão para até seis meses
do prazo de vigência de direitos antidumping provisórios, nos
termos do inciso I deste artigo, deverão apresentar à Secex solícitação formal nesse sentido, no prazo máximo de trinta dias
antes do término do período de vigência do direito.

Art. 10. Para efeito de execução orçamentária, as receitas
oriundas da cobrança dos direitos antidumping e dos direitos
compensatórios, classificadas como receitas originárias. serão
enquadradas na categoria de entradas compensatórias previstas
no parágrafo único do art. 3? da Lei n? 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 11. Os Ministros da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo poderão editar. em conjunto. normas complementares a esta lei.
Art. 12. O processo administrativo a que se referem os
arts. 1? e 5? atenderá, no que couber, ao disposto na Resolução
n? 1.227, de 14 de maio de 1987, com as alterações da Resolução
n? 1.582, de 17 de fevereiro de 1989, ambas da extinta Comissão
de Politica Aduaneira (CPA).
Art. 13. Fícam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 879, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 14. Esta leí entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 15. Revoga-se o § 2? do art. 1? do Decreto-Lei n?
1.578, de 11 de outubro de 1977.
Senado Federal, 30 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
LEI N? 9.020, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a implantação, em caráter
emergenciele provisório, da Defensoria PÚblica da União e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 930, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1? A remuneração dos cargos de Defensor PúblicoGeral da União e de Subdefensor Público-Geral da União, a que
se refere f, art. 147 da Lei Complementar n? 80, de 12 de janeiro
de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua
organização nos Estados, e dá outras providências, é a constante do anexo a esta lei.
§ 1? Ao ocupante do cargo de Defensor Público-Geral e de
Subdefensor Público-Geral da União é devida a Gratificação de
Atividade pelo Desempenho de Função, instituida pelo art. 14
da Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 2? Os recursos necessários à remuneração dos cargos a
que se refere este artigo serão transferidos pelo Superior Tribunal Militar, ao Ministério da Justiça, para que este efetue os
respectivos pagamentos, até que exista dotação orçamentárta
própria da Defensoria Pública da União.
Art. 2? Enquanto a Defensoria Pública da União carecer de
dotação orçamentária para a remuneração de seus integrantes,
os vencimentos e vantagens dos ocupantes dos cargos de Advogado de Oficio, Advogado de Oficio Substituto da Justiça Militar e de Advogado de Oficio da Procuradoria Especial da Marinha, ainda que tenham optado por sua transformação em cargo
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de Defensor da União, nos termos do art. 138 da Lei Complementar n? 80, de 1994, correrão à conta dos órgãos em que estavam lotados, à data da opção pela nova carreira.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de Advogado de
Oficio e de Advogado de Oficio Substituto da Justiça Militar,
de que trata este artigo, continuarão a exercer suas funções junto
à Justiça Militar, até que seja constituído o Quadro Permanente
da Defensoria Pública da União.
Art. 3? O Poder Público, por seus órgãos, entes e instituições, poderá, mediante termo, convênio ou qualquer outro tipo
de ajuste, fornecer à Defensoria Pública da União, gratuitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funcionamento.
f}
Art. 4? O Defensor Público-Geral da União poderá requisitar servidores de órgãos e entidades da Administração Federal, assegurados ao requisitado todos os direitos e vantagens a
que faz jus no órgão de origem, inclusive promoção.
Parágrafo único. A requísíção de que trata este artigo é ir·
recusável e cessará até noventa dias após a constituição do
Quadro Permanente de Pessoal de apoio da Defensoria Pública
da União.
Art. 5? A nomeação do Subdefensor Público·Geral da
União, de que trata o art. 147 da Lei Complementar n? 80, de
1994, será feita pelo Presidente da República, até a instalação
do Conselho Superior da Defensoria Pública da União.
Art. 6? Fícam convalidados os atos pratícados com base
na Medida Provisóría n? 884, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 7? Esta lei entra em vígor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SEN ADOR JOSE SARNEY
Presidente
LEI N? 9.021, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a implementação da eutsrouie Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), criada pela Lei D.o 8.884,
de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências.
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 934, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. l? Ficam mantidos os mandatos do Presidente, dos
Conselheiros e do Procurador do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), nomeados na vigência da Lei n?
8.158, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 2? Enquanto não forem nomeados os dois Conselheiros a que se refere o art. 3? desta lei, o Cade deliberará por
maioria simples de votos, com a presença mínima de quatro de
seus membros.
Art. 3? São criados no Cade dois cargos de Conselheiro,
código DAS 101.5, para atender ao disposto no art. 4? da Lei n?
8.884, de 11 de junho de 1994.
Art. 4? O art. 4?, caput, da Lei n:' 8.884, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? O Plenário do Cade ê composto por um Presidente e seis Conselheiros, escolhidos dentre cidadãos
com mais de trinta anos de idade, de notório saber juridico
ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal."
Art. 5? Os arts. 26 e 38 e §§ 4?, 6? e 7? do art. 54 da Lei n?
8.884, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Arü. 26. A recusa, omissão, enganosidade, ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo Cade, SDE, Seae, ou qualquer entidade pública atuando na aplicação desta lei, constitui infração
punível com multa diária de 5.000 Ufirs, podendo ser aumentada em até vinte vezes se necessário para garantir sua
eficácia em razão da situação econômica do infrator .»
«Art. 38. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministêrio da Fazenda será informada por ofício da
instauração do processo administrativo para, querendo.
emitir parecer 50 bre as matérias de sua especialização. o
qual deverá ser apresentado antes do encerramento da instrução processual.»
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..Art. 54.
§ 4? Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou na prazo máximo de
quinze dias úteis de sua realização, mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias à SDE,
que imediatamente eviará uma via ao Cade e outra à
Seae.

§ 6? Após receber o parecer técnico da Seae, que será emitido em até trinta dias, a SDE manifestar-se-á em
igual prazo e, em seguida, encaminhará o processo, devidamente instruído, ao Plenário do Cade, que deliberará no
prazo de sessenta dias.
§ 7? A eficácia dos atos de que trata este artigo
condicioná -se à sua aprovação, caso em que retroagirá à
data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo Cade no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados.»
Art. 6? Até que seja aprovado o regulamento da autarquia, vigorarão as normas internas anteriormente aplicáveis ao
Cade, no que não contrariarem as disposições da Lei n? 8.884,
de 1994.
Art. 7? As requsições a que se refere o § i? do art. 81 da
Lei n? 8.884, de 1994, serão irrecusáveis e sem prejuizo dos vencimentos e vantagens, dos servidores na origem.
Art. 8? As despesas de pessoal e encargos sociais, outras
despesas correntes, investimentos e inversões financeiras, imprescindíveis ao funcionamento da autarquia, correrão à conta
de transferências orçamentárias das dotações do Ministério da
Justiça.

Parágrafo único. Com a aprovação da lei orçamentária para o presente exercício, será solicitado crédito adicional para os
fins previstos no caput.
Art. 9? Além das atribuições previstas na Lei n? 8.884, de
1994, compete ao Cade decidir os processos administrativos instaurados com base em infrações previstas nas Leis n?s 4.137, de
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10 de setembro de 1962, 8.158, de 1991, e 8.002, de 14 de março de
1990, em fase de apuração ou pendentes de julgamento.
Parágrafo único. As normas processuais e procedimentos
previstos na Lei n? 8.884, de 1994, aplicam-se aos processos referidos no caput, inclusive as dísposícões contidas no Titulo

vIII.
Art. 10. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda [Seae), quando verificar a existência de
indicios da ocorrência de infração prevista nos incisos UI ou IV
do art. 20 da Lei n? 8.884, de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos, convocará os
responsáveis para. no prazo máximo de dez dias úteis, justificarem a respectiva conduta.
Parágrafo único. Não justificado o aumento, ou preço cobrado, presumir-se-á abusiva a conduta, devendo a Seae representar fundamentalmente à Secretaria de Direito Econômico
(SDE). do Ministério da Justiça, que determinará a instauração
de processo administrativo.
Art. 11. Para os fins previstos no art. 23 da Lei n? 8.884,
de 1994, será considerado o faturamento da empresa no
exercícío anterior ao da instauração do processo administrativo,
corrigido segundo os critérios de atualização dos tributos federais pagos em atraso, até a data do recolhimento da respectiva
multa.
Art. 12. A SDE representará ao Ministério Público para
adoção das medidas judiciais necessárias à cessação de infração
à ordem econômica, no caso de descumprimento de medida preventiva por ela imposta, sem prejuízo da cobrança da multa respectiva.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 889, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de março de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 925, DE I? DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da Advocacia Geral da União, do
Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

o VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. I? São criados e reclassificados, na Advocacia Geral
da União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2? São criados no Ministério da Fazenda, a serem
alocados na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), seno
do dezoito cargos DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos
DAS 101.1.
Art. 3? São criados na Superintendência Nacional do
Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, sendo um cargo
DAS 101.6, quatro cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3,
quatorze cargos DAS 101.2, seis cargos DAS 101.1 e três cargos
DAS 102.2.
§ I? São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratíficadas (FG), sendo 147 FG'l, treze FG-2 e 34 FG·3.
§ 2? Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação e a especificação dos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

876
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4? O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e de
órgãos da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5? Fica assegurada a percepção da vantagem prevista
no art. I?, inciso I, e § I?, do Decreto-Lei n? 2.333, de 11 de íunho de 1987, com a disciplina nele estabelecida, aos seus benefi·
ciários, inclusive àqueles integrantes de quadros de entidades
não mais sujeitas a regime especial de remuneração.
Parágrafo único. A vantagem referida neste artigo fazem
jus também os titulares de cargos integrantes das carreiras da
Advocacia Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6? A aplicação do disposto no parágrafo único do art.
6? da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994, fica condicionada à
implantação dos planos de carreira da Administração Pública
Federal, conforme dispuser o regulamento.
Art. 7? As despesas decorrentes da aplicação desta medi·
da provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n?878, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, I? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da C QuintlIo
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ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Nova

Situação Anterior

N? de
Cargos

Denominação

Código

N? de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
lO
3

Consultor da União
Geral

I

•

Chefe de Gebínete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

3
2

Oficial de Gabinete

11

Oficial de Gabinete
Diretor de Dívleão

6

DAS 102.5

Adjunto do Advogado-

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101,3

lO
3

I
6
3
2
I'
6

Consultor da União
Adjunto do AdvogadoGeral
Chefe de. Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gàbinete
Coordenador

DAS 102.6
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.6
101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101.3

ANEXO 11
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

I
1
1
1

Gabinete do Consultor-Geral da Uni40
Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia
da União
Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisllo
Chefe de Serviço

6
1
6
2
1
8
2
1
3

Código

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

DAS 101.6
DAS.101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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Situação Nova

Situação Anterior
N~ de
Cargos

Denominação

111
3

2

Código

N? de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Procurador-Geral da União

Adjunto do Procurador-Geral da União
Assessor Jurídico

5
DAS 102.4
DAS 102.3

4
1
2
1
8
1
2
4
2

Adjunto do Procurador-Geral da União
Assessor Jurídico
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Ccordenedor-G eraI
Coordenador
Chefe de Dtviaão
Chefe de Serviço

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANEXO UI
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais
em Brasília. no Rio de Janeiro e em São Paulo:
estrutura unitária.
1
4
2
2
1
3
6
II
1
3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto
Alegre e em Recife: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Dtvísãc
Chefe de Serviço

DAS 101.8
DAS 102.8
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denomínacãc

Código

Procuradoria da União no Distrito Federal e D08 Estados
de 840 Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária.
4
Assessor Jurídico
DAS 102.3
2
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3
li
Procuradoria da UniAo nos Estados da Bahia,
Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná. Pernambuco,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura uuitérie.
2
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
1
Coordenador
DAS 101.3
IH Procuradoria da Uni40 nos Estados do Acre. Alagoas.
Amazonas, Espírito Santo. Meranhao, Mato Gr0880,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba. Piauí, Rio Grande do Norte
Rondônia e Sergipe: estrutura unitária.
1
DAS 102.3
Assessor Jurídico
Assessor Te'c'i'l,i"co
DAS 102.2
1
DAS 101.3
Coordenador
1
IV
Procuradoria da Unido nos Estados do Amapá,
Roraima e 'I'ocant.ins; estrutura unitária.
DAS 102.3
Assessor Jurídico
DAS 102.2
Assessor Técnico

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

2
11
1
111

Denomíneçãc

Código

Procuradorias Seccionais da :Uni40 - Padrão A
(quatro procurdoriasl: estrutura unitária.
Assessor Jurídico
DAS 102.2
Procuradorias Seccionais da Unido - Padrão B
(nove procuradorias): estrutura unitária.
Assessor Jurídico
DAS 102.2
Procuradorias Seccionais da UniS.o- Padrão C
(vinte e oito procuradorias): estrutura unitária.
Assessor Jurídico
DAS.I02.2
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ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

1

Diretoria Geral de Administração
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

2

3

Código

DAS 101.4
DAS 101.3

DAS 101.2

MEDIDA PROVISÚRIA N? 926, DE I? DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a aplicaçlIo dos direitos
previstos no Acordo - Antidumping e no
Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1" Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou definitivos, de que tratam o Acordo
Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos nºs
20 e 22, de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos nQs 93.941, de 16 de janeiro de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT, adotado pela Lei n" 313, de 30 de
julho de 1948, e ainda o Acordo sobre Implementação do Artigo
VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 e o Acordo
sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC),
parte integrante da Ata Final que incorpora os Resultados da
Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais do Gatt, assinada em
Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo Decreto
Legislativo n Q30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto n? 1.355, de 30 de dezembro de 1994, serão aplicados mediante
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cobrança de importância. em moeda corrente do País. que corresponderá a percentual da margem de dumping ou do montante
de subsídios, apurados em processo administrativo. nos termos
dos mencionados acordos. das decisões PC/13. PC/l4, PC/15 e
PC/16 do Comitê Preparatório e das Partes Contratantes do
GATT. datadas de 13 de dezembro de 1994. e desta medida provisória. suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos
compensatórios serão cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à importação
dos produtos afetados.
Art. 2? Poderão ser aplicados direitos provisórios durante
a investigação. quando da análise preliminar verificar-se a existência de indicios da prática de dumping ou de concessão de
subsídios, e que tais práticas causam dano, ou ameaça de dano,
à indústria doméstica, e se julgue necessário impedi-las no curso da investigação.
Parágrafo único. O termo "indústria doméstica» deverá
ser entendido conforme o disposto nos Acordos Antidumping e
nos Acordos de Subsidios e Direitos Compensatórios. mencionados no art. I? abrangendo as empresas produtoras de bens
agrícolas, minerais ou industriais.
Art. 3? A exigibilidade dos direitos provisórios poderá ficar suspensa, até decisão final do processo, a critério das autoridades referidas no art. 6? desta medida provisória. desde que
o importador ofereça garantia equivalente ao valor integral da
obrigação e demais encargos legais, que consistirá em:
I
depósito em dinheiro; ou
II - fiança bancária.
§ I?
aplicação
atraso no
a data de

A garantia deverá assegurar, em todos os casos. a
das mesmas normas que disciplinam a hipótese de
pagamento de tributos federais, inclusive juros, desde
vigência dos direitos provisórios.

§ 2? A Secretaria da Receita Federal (SRF). do Ministério
da Fazenda. disporá sobre a forma de prestação e liberação da
garantia referida neste artigo.
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§ 3? O desembaraço aduaneiro dos bens objeto da apfica.
çâo dos direitos provisórios dependerá da .prestação da garantia
a que se refere este artigo.
Art. 4? Poderá ser celebrado com o exportador ou o gover·
no do país exportador compromisso que elimine os efeitos prejudiciais decorrentes da prática de dumping ou de subsídios.
§ 1 ~ O compromisso a que se refere este artigo será celebrado perante a Secretaria de Comércio Exterior (Secex] , do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, submetido a
homologação conjunta das autoridades a que se refere o art. 6?
desta medida provisória.
§ 2? Na hipótese de homologação de compromisso, a investigação será suspensa, sem a imposição de direitos provisórios ou definitivos, ressalvado o disposto nos Acordos
Antidumpig e nos Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios, mencionados no art. I?
Art. 5? Compete á Secretaria de Comércio Exterior
(Secex), do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
mediante processo administrativo, apurar a margem de
dumping ou montante de subsídio, a existência de dano ou
ameaça de dano e a relação causal entre esses.
Art. 6? Compete aos Ministros da Fazenda e da Indústria,
do Comércio e do Turismo, mediante portaria conjunta, fixar 08
direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir 80 bre a
suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios, a que se refere o art. 3? desta medida provisória.

Parágrafo UUlCO. O ato de imposição de direitos
antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, deverá indicar o prazo de vigência, o produto atingido. o valor da
obrigação, o país de origem ou de exportação, o nome do exportador e as razões pelas quais a decisão foi tomada.
Art. 7? O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping e dos direitos compensatórios,
sejam definitivos ou provisórios, será condição para a introdução no comércio do Pais de produtos objetos de dumping ou
subsídio.
§ I? Será competente para a cobrança dos direitos
antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos,
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quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, ser for O caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2? Verificado inadimplemento da obrigação, a SRF encaminhará a documentação pertinente à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição do débito em Dívida Ativa da
União e respectiva cobrança.
Art. 8? Os direitos antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, somente serão aplicados sobre bens despachados para consumo a partir da data da publicação do ato
que os estabelecer, excetuando-se os casos de retroatividade
previstos nos Acordos Antidumping e nos Acordos de Subsídios
e Direitos Compensatórios, mencionados no art. I?
Art. 9? Os direitos terão vigência temporária, a ser definida no ato de seu estabelecimento, observado que:
I - os provisórios terão vigência não superior a 120 dias.
salvo no caso de direitos antidumping, quando, por decisão dos
Ministros da Fazenda e da Indústria, do Comércio e dó Turismo, poderão vigorar por um período de até 180 dias, observado
o disposto nos Acordos Antidumping, mencionados no art. I?;
II - os definitivos ou compromisso homologado só permanecerão em vigor durante o tempo e na medida necessária para
eliminar ou neutralizar as práticas de dumping e a concessão de
subsidios que estejam causando dano. Em nenhuma hipótese,
vigorarão por mais de cinco anos, exceto quando, no caso de revisão, se mostre necessário manter 'a medida para impedir a
continuação ou repetição do dano causado pelas importações
objeto de dumping ou subsídio.
Parágrafo único. Os exportadores envolvidos no processo
de investigação que desejarem a extensão para até seis meses
do prazo de vigência de direitos antidumping provisórios, nos
termos do inciso I deste artigo, deverão apresentar à Secex solicitação formal nesse sentido, no prazo máximo de trinta dias
antes do término do período de vigência do direito.
Art. 10. Para efeito de execução orçamentária, as receitas
oriundas da cobrança dos direitos antidumping e dos direitos
compensatórios, classificadas como receitas originárias. serão
enquadradas na categoria de entradas compensatórias previstas
no parágrafo único do art. 3? da Lei n? 4.320, de 17 de março de
1964.
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Art. ll. Os Ministros da Fazenda e da Indústria, do Co.
mércio e do Turismo poderão editar, em conjunto, normas corno
plementares a esta medida provisória.
Art. 12. O processo administrativo a que se referem os
arts. I? e 5? atenderá, no que couber, ao disposto na Resolução
n? 1.227, de 14 de maio de 1987, com as alterações da Resolução
n? 1.582, de 17 de fevereiro de 1989, ambas da extinta Comissão
de Política Aduaneira (CPA).
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 879, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revoga-se o § 2? do art. I? do Decreto-lei n? 1.578,
de II de outubro de 1977.
Brasília, I? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL

Luiz Felipe Lampreia
Pedro Pullen Parente
Dorothea Werneck
MEDIDA PROVISÓRIA N? 927, DE I? DE MARÇO
DE 1995 (*)
Dá nova redação a dispositivos da Lei
nP 8.142, de 7 de dezembro de 1993; que dispõe sobre a organização da Aseíeténcie Social, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? O § 6? do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n?
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20.
(") Retificada no DO de8.3.1995 (v. pág.1351deste volume).
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§ 6? A deficiência será comprovada mediante avaliação e laudo expedido por equipe multiprofissional do Siste·
ma Único de Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou de entidades ou organizações credenciadas para este fim especifico, na forma estabelecida em regulamento.

«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão
devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ i? A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar o prazo de noventa dias a contar da data de sua
protocolização.
§ 2? Na hipótese da concessão do beneficio após o
prazo estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo de'
vido a partir do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
«Art. 40.
.
.
§ i? A transferência dos beneficios do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de
forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2? É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalicia junto
ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I,
n ou 111 do § i? do art. 139 da Lei n? 8.213, de 24 de julho
de 1991."

Art. 2? Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no §
6? do art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742; de 7 de dezembro de
1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e
organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3? O requerimento de beneficio de prestação continuada, de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolado a partir de i? de janeiro de 1996.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 880, de 30 de janeiro de 1995.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N? 928, DE 1? DE MARÇO
DE 1995
Fixa critérios para progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n." 8.237, de
30 de setembro de 1991, para implementaç40
da isonomia a que se refere o § 1." do art. 39
da Constituição, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Esta medida provisória dispõe sobre o processo de
implementação -da isonomia de vencimentos dos servidores do
Poder Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário,
do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da
União.
Art. 2? A equiparação do vencimento básico dos servidores civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, be~ como do Tribunal de Contas da
União e do Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1? Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I
do art. 1? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a
vigorar, nos meses de setembro, outubro e novembro de 1994 na
conformidade do disposto nos Anexos I, n e In desta medida
provisória.
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§ 2? A aplicação do disposto neste artigo aos servidores
civis que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas
vigentes para o Poder Legislativo, far-sa-a mediante compensação de valores, sem redução do valor do vencimento,
Art. 3? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercício de posto
OU graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 19m, para os meses de setembro, outubro e novembro
de 1994, passam a ser os constantes do Anexo IV desta medida
provisória.
Art. 4? Fica reconstituída a Comissão a que se refere o
art. 6? da Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou
assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento: promoção, progressão e qualificação;

II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3? da
Lei n? 8.448, de 21 de julho de 1992;
III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou
alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5? O vencimento básico dos servidores CIVIS ativos,
inativos e pensionistas da Administração direta, autárquica e
fundacional, a partir de I? de dezembro de 1994, passa a ser o
coustante dos Anexos V e VI desta medida provisória.

Art. 6? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercicio do Posto
ou Graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de I? de dezembro de 1994, passam a
ser os constantes do Anexo VII desta medida provisória.
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Art. 7? O disposto nesta medida provrsorra aplica-se, no
que couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servidor público federal.
Art. 8? As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n:' 882, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § I? do art. I? da Lei
Delegada n? 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo
art. 42 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a partir de I? de setembro de 1994.
Brasília, I? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Milton Seligmam
Pedro Pullen Parente
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel

ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 928,
DE I? DE MARÇO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aOS servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional. Polícia Federal, Policia Civil do DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais, Orçamento. de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.
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~

cc.

p

A

III
11

B

VI
V
IV

e

o

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,61

322,13
SOI.41
281,66

253,90

190.43

150,86

112,76

243.28
233.10

182,46
174,83

143,17
136,32

107,38

129,82

"97,S7

123,64

92,73

226,14

223;36
214,04
205,11

167,52
160,63

163.88

117,77

219.62
213,28
207,13

196,56
188.37
lSO,54

147.42
141,28

112,17
106,86

88,33
84,13

186.41

101,82

80,16
76,S7

201,16
195.87

173,04
165,86

97.02
92,46

69,86

168,98
152.41
146.10

129,78
124,40
119.23
114,31

109,68
106,05

80,09

66.09
63,01
60,07

76,36

67,27

100,73
96,67
92,60
88,80
86,16

72,81
69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
62,08
49,68
47,40
45,23

401,88
375.65

I

330,08

310,48
801,62
292,82
284,37

III
11

I

276.17

VI
V
IV

260,49

268,21

247,56
232,86

262,99

189,74

III
11
1

245,71
238.64

184,28

231.78

178,98
173.84

V
IV

225.13

168,85

218,66
212,39
206,30
200,39

164,00
169,29
164,73
160,29

III
11
1

Auxiliar

Intermediário

Superior

140,07
134,30
128,76

123,47
118,40
113,66

88,12
84,01

102,24

72,77

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÚRIA N? 928,
DE I? DE MARÇO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

.Juía-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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ANEXO I·B DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 928,
DE i? DE MARÇO DE 1995
Advocacia-Geral da União
Denominaçl1o

Vencimento Básico

Grat. (Art. 7? da
Lei n? 8.460/92)

Advogado da Uni40 de Classe Especlal

429,61

170,92

Advogado da União de Primeira
Ôleese

401,88

163,38

376,55

156,17

Advogado da União de Segunda

Classe

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 928,
DE i? DE MARÇO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável

a08

Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

Adjunto

Assistente

4

171,80

343,60

3

163,62

327,24

2
I

166,83
148,41

311.66

4

134,92
128,49
122,38
116,65

269,84
256,98
244,76

106.95
100,91
96.10

211,90
201,82
192,20
183,04

3
2
I
4

Auxiliar

3
2
I

91,52

296,82

233,10
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 928,
DE I? DE MARÇO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de I? e 2? Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165.55
157,66
150,16
143,01

331,10
315,32

E

3
2
1
4

D

C

3
2
1

130,00
123,81
117,91

300,32
286,02
260.00

112,3~

247,62
236,82
224,60

4

105,95

211,90

3
2
1

100,90
96,10

201,80

91,62

192,20
183,04

4

86,33
82,23
78,31
74,58

172,66
164,46
166,62
149,16

70,36
67,01
63,82
60,78

140.72
134.02
127.64
121,56

B

3
2
1

A

3
2
1

4

ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 928,
DE I? DE MARÇO DE 1995
Tabela de vencimento básico aplicável a08 Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis n?s 5.645/70 e 6.550/18, dos servidores técnícoe-edmíntetreãvos das Instituições Federais de Ensino. conforme art. 3? e _seguintes da Lei n? 7.596/87 dos servidores do Ibema,
Embratur, Incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE,
Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudem, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.
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Valor Percentual

Situaçt'les

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

85% do soldo

Cursos de Especializaç.llo

20% do soldo

Cursos de Formação
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Tabela UI - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Poeto/Greduecao

Perceatuaía

Oficial·GeDer~1
Oficial-Superior

70% do soldo
60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno.
Guarda-Marinha e Arpírente-e-Oãeial

60% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do Boldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduaçSO inferior a 3? Sargento, exceto 8S prestadoras do serviço militar inicial

20% do Boldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex-ottíato. para a inatividade remunerada, com menos de 30 anos de serviço

40% do soldo

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÚRIA N? 928,
DE I? DE MARÇO DE 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Audítoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis do extintos Territôrios Federais, Orçamento, de Finanças eControle, Procuradoria da fazenda
Nacional. Especialistas em Políticàs Públicas e Gestão Governamental, Carreira de.Cíêncía
e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea, Ibama, Embratur, Inera, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funaí, Funag, FAE, Enap, FNS, Ro·
quete Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Oeplac, Tabela de Especialistas, dos Técnicos Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme art. 3? e seguintes da
Lei n? 7.596/87 e aos Cargos do' Sistema de Cargos instituídos pelas Leis n?s 5.645/70 e
6.550/78.
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CL

A

B

-Superior

P

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

I

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

VI
V
IV

330,OS
310,48
301,52

III
II

292,82

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37

180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
l05,OS

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
",09
63,01
60,07
57,27

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
69,44
66,24

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

III
II

284,37
276,17

I

C

VI
V
IV
III
II

I
V
IV
D

Auxiliar

Intermediário

III
II

I

184,28

63,20
60,31

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N~ 928,
DE 1~ DE MARÇO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÚRIA N? 928,
DE 1? DE MARCO DE 1995
------------------~

Advocacia-Geral da União
Vencimento Básico

Denominação

Grat. (art. 7? da
Lei n? 8.460/92)

MVOgadoda União de Categoria

Especial

429,51

170,92

401,88

163,38

375,55

166,17

Advogado da União de Priineira

Categoria
Advogado da União de Segunda

Categoria

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÚRIA N? 928,
DE 1? DE MARCO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214.76

429.51

4
3
2

176,91
169,29
162,00
155,03

Adjunto

1

Assistente

Auxiliar

353,82

338,M
324,00
310,05

4
3
2

136,10

1

124,63

4
3
2

109,42
104,71

228,68
218,83
209,41

1

100,20

200.39

142.23
130,24

114,34

284,45
272,20
260.48
249,26
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 928,
DE 1? DE MARÇO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério de I? e 2? Graus
20 Horas

40 Horas
~

Classe

Nivel

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

2

168,05
160,81
153,89

1

147,26

336,09
321,62
307,77
294,52

3

E

D

4

136,35

3

130,48

2

124,86

1

119,49

272,70
260,96
249,72
238,97

4

114,34
109,42
104.71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

94,52
90,02

189,04
180,04
171,47

3

C

2

1
4

3

B

2

1

163,30
154,06
146,72

3

77,03
73,36

2

69,87

139,73

1

66,54

133,08

4

A

85,74
81,65

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 928,
DE 1? DE MARÇO DE 1995
ANEXO 11 DA LEI N? 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Tabela 11 - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual
150% do soldo

Situações

Cursos de Altos Estudos
Categoria I
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Situações

Valor Percentual
130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo

Cursos de Eapeeialiaaçâo

60% do soldo

Cursos de Formação

TABELA IH - Indenização de Representação
ai Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto ou Graduação

Percentual

Oficial-General

150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

guboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3? Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

TABELA VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex-otíioío, para a inatividade
remunerada, com menos de 30 anos de serviço

80% do soldo
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 929, DE 1? DE MARÇO DE 1995
Altera o art. 4.0 da Lei nf' 8.427, de 27 de
maio de 1992, que dispõe sobre a concessSo
de subvenção econdmica nas operações de
crédito rural.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuíção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ O art. 4? da Lei n~ 8.427, de 27 de maio de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4? A subvenção de equalização de taxas de juros fica limitada ao diferencial de taxas entre o custo de
captação de recursos, acrescido dos custos administrativos
e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do
tomador final do crédito rural.

§ 2? As instituições financeiras farão a demonstração, por ocasião da Iíquidação dos empréstimos, dos valores objeto da equalização de que trata este artigo .»

Art. 2? Ficam convalídados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 883, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1~ de março de 1995; 174? da Independência e
107? da Repúblíca.

MARCO MACIEL
Pedro Pullen Parente
Ailton Barcelos Fernandes
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 930, DE I? DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a implantação, em caráter
emergencial e provisório, da Defensoria PÚ·
blica da União e dá outras providências.

o VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? A remuneração dos cargos de Defensor PúblicoGeral da União e de Subdefensor Público-Geral da União, a que
se refere o art. 147 da Lei Complementar n? 80, de 12 de janeiro
de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua
organização nos E stados, e dá outras providências, é a constante do Anexo a esta medida provisória.
§ I? Ao ocupante do ·cargo de Defensor Público-Geral e de
Subdefensor Público·Geral da União é devida a Gratificação de
Atividade pelo Desempenho de Função, instituída pelo art. 14
da Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 2? Os recursos necessários à remuneração dos cargos a
que se refere este artigo serão transferidos pelo Superior Tribunal Militar, ao Ministério da .Justíça, para que este efetue os
respectivos pagamentos, até que exista dotação orçamentária
própria da Defensoria Pública da União.
Art. 2? Enquanto a Defensoria Pública da União carecer
de dotação orçamentária para a remuneração de seus integrantes, os vencimentos e as vantagens dos ocupantes dos cargos de
Advogado de Oficio, Advogado de Oficio Substituto da Justiça
Militar e de Advogado de Ofício da Procuradoria Especial da
Marinha, ainda que tenham optado por sua transformação em
cargo de Defensor da União, nos termos do art. 138 da Lei Complementar n? 80, de 1994, correrão à contá dos órgãos em que estavam lotados, à data da opção pela nova carreira.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de Advogado de
Ofício e de Advogado de Ofício Substituto da Justiça Militar,
de que trata este artigo, continuarão a exercer suas funções junto à Justiça Militar, até que seja constituído o Quadro Permanente da Defensoria Pública da União.
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Art. 3? O Poder Público, por seus órgãos, entes e institui.
ções, poderá, mediante termo, convênio ou qualquer outro tipo
de ajuste, fornecer à Defensoria Pública da União, gratuitamen.
te, bens e serviços necessários à sua implantação e funciona.
menta.

Art. 4? O Defensor Público-Geral da União poderá requ].
sitar servidores de órgãos e entidades da Administração Federal, assegurados ao requisitado todos os direitos e vantagens a
que faz jus no órgão de origem, inclusive promoção.
Parágrafo único. A requisição de que trata este artigo é irrecusável e cessará até noventa dias após a constituição do
Quadro Permanente de Pessoal de Apoio da Defensoria Pública
da União.
Art. 5? A nomeação do Subdefensor Público·Geral da
União, de que trata o art. 147 da Lei Complementar n? 80, de
1994, será feita pelo Presidente da República, até a instalação
do Conselho Superior da Defensoria Pública da União.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 884, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 7? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, i? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Milton Seligman

MEDIDA PROVISÓRIA N? 931, DE i? DE MARÇO
DE 1995
Dispõe sobre a organizaçAo da Preeidência da República e dos Ministérios e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuíção que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, adota a
seguinte medida provisória, com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura
Art. I? A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
§ I? Integram a Presidência da República como órgãos de
assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) a Advocacia-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2? Junto à Presidência da República funcionarão, como
órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2? A Casa Cívil da Presidência da República compete
assístir direta e imediatamente o Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação
e na integração da ação do governo, na verificação prévia da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso N acionai, com os demais níveis da
Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura
básica:
I
Conselho do Programa Comunidade Solidária;
II
Gabinete;
III
Subchefia-Executiva;
IV
Subchefia para Assuntos Parlamentares;
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Subchefia de Coordenação da Ação Governamental;
V
VI
Subchefia para Assuntos Jurídicos;
VII
Subchefia de Relações Intergovernamentais.
Art. 3? À Secretaria-Geral da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na suo
pervisão e execução das atividades administrativas da Presí.
dência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
V
Assessoria Especial;
VI
Secretaria de Controle Interno.
Art. 4? À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação 80·
cial do governo, e de implantação de programas informativos e
de educação a distância, cabendo-lhe o controle, a supervisão e
a coordenação da publicidade dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades
sob controle da União, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Executiva;
III
Subsecretaria de Imprensa e Divulgação;
IV
Subsecretaria de Comunicação Institucional;
V
Subsecretaria de Programas de Educação a Distância.
Art. 5? À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente DO assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e na avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da concepção estratégica nacioCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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nal na promoção de estudos, .alaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozonearoento ecológico-econômico, bem como a execução das atívídades permanentes necessárias ao exercício da competência do
conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
·11
Subsecretaria-Executiva;
111
Subsecretaria de Inteligência;
IV
Subsecretaria de Programas e Projetos;
V
Subsecretaria de Análise e Avaliação;
VI
Centro de Estudos Estratégicos;
VII
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações.
Art. 6? A Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de
Estado, do Vice-Presidente da República e pela segurança dos
titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem como dos respectivos palácios presidenciais, tendo como
estrutura básica:
I
Gabinete;
11
Subchefia-Executiva;
111
Subchefia da Marinha;
IV
Subchefia do Exército;
V
Subchefia da Aeronáutica;
VI
Subchefia de Segurança.
Art. 7? O Conselho de Governo,que tem por competência
assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, será dividido em dois níveis de
atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de
Estado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo
Presidente da República, ou por sua determinação, pelo MinisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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tro de Estado Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos
membros para este fim designado pelo Presidente da República.
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade
de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse
as competências de um único Ministério, integradas pelos Mi.
nistros de Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Minis.
tro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ I? Para desenvolver as ações executivas das Câmaras
mencionadas no inciso lI, serão constituidos Comitês Executívos, integrados pelos Secretários-Executivos dos Ministérios,
cujos titulares as integram, e pelo Subchefe- Executivo da Casa
Civil da Presidência da República, presididos por um de seus
membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Cio
viL
§ 2? O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação
do Presidente da República.
§ 3? É criada a Câmara de Politicas Regionais, do Conselho de Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor
sobre a criação das demais Câmaras.
§ 4? O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento
e Orçamento integrarão as Câmaras de que trata o .inciso II do
caput.

§ 5? O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das Câmaras e Comitês a que se referem o inciso
II do ceput e o § I?

Art. 8? À Advocacia-Geral da União compete assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, uniformizar a jurisprudência administrativa federal e coordenar,
supervisionar e controlar as atividades do serviço juridico da
Administração Pública Federal, representar a União, judicial e
extrajudicialmente, bem corno desempenhar as demais atrfbuíções previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Art. 9? O Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma
das Forças Singulares, tem por competência assessorar o PrasiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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dente da República nas decisões relativas à política militar e à
coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e
será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete
assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a
estudos para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes, no estabelecimento de planos para o
emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando
em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de
aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas no Pais e no exterior.
Art. 11.

O Conselho da República e o Conselho de Defesa

N acíonal, com a composição e as competências previstas na

Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados
pelas Leis n?s 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de
abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão como Secretários-Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da Repúblíca e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária,
vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações governamentais visando o atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o inciso I do art. 2?
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CAPÍTULO li
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
da Aeronáutica;
li
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
III
Agrária;
IV
da Ciência e Tecnologia;
V
das Comunicações;
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
IX
da Fazenda;
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento;
XVI
da Previdência e Assistência Social;
XVII
das Relações Exteriores;
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos
Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do
Estado-Maior das Forças Armadas.
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Seção 11
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência
de cada Ministério são os seguintes:
I tado:

Ministério da Administração Federal e Reforma do Es-

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação
do servidor, no âmbito da Administração Públíca Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil,
de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualídade no Setor PÚbl ico.

II - Ministério da Aeronáutica:
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autori-

zação ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica. inclusive os
servrços de apoio necessário à navegação aérea;
gj orientação, incentivo, coordenação, apoio e realízação de
pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica e espacial;
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1) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutUra
aeronáutica e dos serviços de apoio necessários à Força Aérea
Brasileira e à aeronáutica civil.
IH - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercializaÇão
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
,
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário,
inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agro.
pecuárias e da prestação de serviços no setor;
gi classificação e inspeção de produtos e derivados animais
e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e da água. volta·
dos ao processo produtivo agrícola e pecuário;
1) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
J) reforma agrária;
1) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energizaçâo rural, agroenergia, inclusive eletrificação ruo
ral:
o) assistência técnica e extensão rural.
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa cientifica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;

V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro
de radiofreqüências;
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serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
8) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, conpreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e educação especial, exceto ensino militar;
dI pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensãouníveraítáría;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças
e adolescentes;
b)

VIII - Ministério do Exército:
8) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas
à defesa interna e externa do País;
el participação na defesa da fronteira maritima e na defesa
aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobílização e
desmobilização nacionais:
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capítalíaação,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públicas;
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d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e
dos serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência
de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
f) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa de ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurnaça pública, Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência
e promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política
penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
11 documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral:
XII - Ministério da Marinha:
a) política naval;
b) constituição, organização, efetivos e aparelhamento e
adestramento das forças navais;
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c) orientação e realização de estudos e pesquisas do interese da marinha;
S
d) orientação e controle da marinha mercante e demais atí'dades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou
VI
•
I
da defesa nacrona ;
e) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
i) adestramento militar e supervisão de adestramento civil
no interesse da segurança da navegação nacional;
g) politica naval;

XIII - Ministério do Meio Amhiente, dos Recursos Híxlricos e da Amazônia Legal;
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
ações relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacíonaís na área ambientai;
XIV - Ministério de Minas e Energia;
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hídráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustivel e energia elétrica, ínclusíve nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento;
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
i) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatisti·
cas nacionais;
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-

h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos fede.

rais:
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos
programas de financiamento de que trata a alínea «c» do inciso
I do art. 159, da Constituição;
j) defesa civil;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas,
técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos índios:
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário
de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreas;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos
e alimentos;
h) pesquisa cientifica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) polftica salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) politica de imigração;
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xx -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviários, rodoviário e

aquaviário;
bl marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
Parágrafo único. Em casos de calamidade pública ou de
necessidade de especial atendimento a população, o Presidente
da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios
Civis e Militares com os diferentes níveis da Administração PÚblica.
Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério
Civil:
1 - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações Exteriores;
11
Gabinete do Ministro:
111 - Consultoria Juridica, exceto no Ministério da Fazenda:
§ I? No Ministério da Fazenda as funções de Consultoria
Juridica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
§ 2? Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a
que se refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da
coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções que lhe forem atribuidas pelo Ministro
de Estado.
§ 3? Integram a estrutura das Secretarias-Executivas uma
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e uma Subsecretaria de Assuntos Administrativos.
Seção IV
Dos Órgãos Especificos
Art. 16 - São órgãos específicos dos Ministérios:
I - no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado:
ai Secretaria de Recursos Logísticos:
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b) Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
c) Secretaria de Recursos Humanos;
d) Secretaria da Reforma do Estado;
II - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
a) Conselho N acionai de Política Agrícola;
bl Comissão Especial de Recursos;
c] Secretaria de Política Agrícola;
di Secretaria de Defesa Agropecuária;
e) Secretaria de Desenvolvimento Rural;
t) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
g) Instituto Nacional de Meteorologia;
III - no Ministério da Ciência e Tecnologia;
a) Conselho N acionai de Ciência e Tecnologia;
bl Conselho Nacional de Informática e Automação;
c) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) Secretaria de Coordenação de Programas;
e) Secretaria de Tecnologia;
t) Secretaria de Política de Informática e Automação;
g) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
hl Instituto N acionai de Pesquisas da Amazônia;
;1 Instituto N acionai de Tecnologia;
IV - no Ministério das Comunicações:
a) Conselho N acionai de Comunicações;
bl Secretaria de Fiscalízação e Outorga;
c) Secretaria de Administração de Radiofreqüências;
d) Secretaria de S)lrviços de Comunicações;
V - no Ministério da Cultura;
a) Conselho Jil acionai de Política Cultural;
b) Comissão N acionai de Incentivo à Cultura;
c) Comissão de Cinema;
d) Secretaria de Política Cultural;
el Secretaria de Intercãrnbio e Projetos Especiais;
t) Secretaria de Apoio à Cultura;
g) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
VI - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) Conselho N acionai de Educação;
b) Secretaria de Educação Fundamental;
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c) Secretaria de Educação Média e Tecnológica;
d) Secretaria de Educação Superior;

e) Secretaria de Política Educacional;
Desenvolvimento, Inovação e Avaliação
Educacional;
gl Secretaria de Educação Especial;
h) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
11 Instituto Benjamin Constant;
j) Instituto Nacional de Educação de Surdos;
VII - no Ministério da Fazenda:
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacional de Política Fazendária;
c). Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
t) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
11 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
j) Secretaria da Receita Federal;
11 Secretaria do Tesouro Nacional;
m) Secretaria de Política Econômica;
n] Secretaria de Acompanhamento Econômico;
o) Secretaria do Patrimônio da União;
p) Secretaria Federal de Controle;
q) Secretaria de Assuntos Internacionais;
r) Escola de Administração Fazendária;
si Junta de Programação Financeira;
VIII - no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) Conselho Nacional de Metrologia, Normaliz ação e Qualídade Industrial;
b) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação;
c) Assessoria Especial de Estratégia de Novos Negócios;
d) Secretaria de Política Industrial;
el Secretaria de Política Comercial;
t) Secretaria de Comércio Exterior;
gl Secretaria de Turismo e Serviços;
h) Secretaria de Tecnologia Industrial;
t) Secretaria de
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IX - no Ministério da Justiça:
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana:
b) Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária:
c) Conselho Nacional de Trânsito:
d) Conselho Federal de Entorpecentes:
e) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
t) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles.
cente;
g) Conselho Nacional de Segurança Pública;
h) Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difu.
80S;

1) Secretaria dos Direitos da Cidadania;
j) Secretaria de Justiça;

1) Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública;
ro) Secretaria de Direitos Econômicos;
n) Secretaria de Assuntos Legislativos;
o) Departamento de Policia Federal;
p) Arquivo Nacional;
q) Imprensa Nacional;
r) Ouvidoria Geral da República;
X - no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidri·
cos e da Amazônia Legal:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente;
b) Conselho Nacional da Amazônia Legal;
c) Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis;
d) Comitê de Fundo Nacional do Meio Ambiente;
e) Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente;
t) Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia
Legal;
g) Secretaria de Coordenação dos Assuntos de Desenvolvimento Integrado;
h) Secretaria de Recursos Hidricos;
XI - no Ministério de Minas e Energia:
a) Secretaria de Minas e Metalurgia;
b) Secretaria de Energia;
XII - no Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) Comissão de Financiamentos Externos;
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b) Comitê de Avaliação de Crédito no Exterior;
c) Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
dI Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
e) Conselho de Cartografia;
f) Secretaria Especial de Políticas Regionais;
g) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
h) Secretaria de Política Urbana;
11 Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
j) Secretaria de Assuntos Internacionais;
1) Secretaria de Orçamento Federal;
m) Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira;
XIII - no Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) Conselho N acionai da Seguridade Social;
b) Conselho Nacional de Previdência Social;
c) Conselho.N acionai de Assistência Social:
d) Conselho de Recursos da Previdência Social;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
f) Conselho Gestor do Cadastro nacional de Informações
Sociais;
g) Secretaria de Previdência Social;
h) Secretaria de Assistência Social;
11 Secretaria de Previdência Complementar;
j) Inspetoria Geral da Previdência Social;
XIV - no Ministério das Relações Exteriores:
a) Cerimonial;
b) Secretaria de Planejamento Diplomático;
c) Inspetoria Geral de Serviço Exterior;
d) Secretaria-Geral das Relações Exteriores, composta de:
1. Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos;
2. Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração Econôrnicos e de Comércio Exterior;
3. Subsecretaria-Geral de Serviço Exterior;
e) Secretaria de Controle Interno;
f) Instituto Rio Brauco;
g) missões diplomáticas permanentes;
h) repartições consulares;
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i) Conselho de Política Externa;
j) Comissão de Promoções;

xv -

no Ministério da Saúde;

a) Conselho Nacional de Saúde;
b) Secretaria de Vigilância Sanitária;

à Saúde;
d) Central de Medicamentos (Ceme), observado o disposto
no art. 15 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990.
XVI - no Ministério do Trabalho:
a) Conselho Nacional do trabalho;
b) Conselho Nacional de Imigração;
c) Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
d) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao T'rabalhador;
e) Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional;
f) Secretaria de Políticas de Emprego e Salário;
g) Secretaria de Relações do Trabalho;
h) Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;
1) Secretaria de Fiscalização do Trabalho;
XVII - no Ministério dos Transportes;
a) Secretaria de Produção;
b) Secretaria de Planejamento;
c) Secretaria de Desenvolvimento.
§ I? São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios
Militares.
c) Secretaria de Assistência

§ 2? O Conselho de Política Externa, a que se refere a
alínea i do inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo SecretárioGeral das Relações Exteriores; pelo Chefe de Gabinete do Mi·
nistro de Estado; pelos Subsecretários-Gerais de Assuntos
Políticos; de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior; do Serviço Exterior; e pelo Chefe de Gabinete do
Secretário-Geral das Relações Exteriores.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128,mar. 1995

919
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção
e Criação de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento,
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, em Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazônia Legal;
V ~ o Ministério da Previdência Social, em Ministério
da Previdência e Assistência Social;
VI - no Ministério da Justiça:
a) a Secretaria Nacional de Entorpecentes, em Departamento de Entorpecentes, da Secretaria de Planejamento de Ações
Nacionais de Segurança Pública;
b) a Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretaria de
Assuntos Legislativos;
c) a Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, em Secretaria dos Direitos da Cidadania.
VII - a Subchefia para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefia de Coordenação da Ação Governamental, na Casa Civil da Presidência da República;
VIII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente
da República;
b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
c) a Assessoria, em Assessoria Especial.
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VII - da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério
do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Assistência Social,
do Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaria dos Direitos da Cidadania, do Ministério
da Justiça.

IX - da Secretaria de Trânsito, para a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, no Ministério da Justiça;
X - das Secretarias de Administração Geral, relativas à
modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais,
planejamento, orçamento e finanças, para a Secretaria Executiva, em cada Ministério;
XI - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Programa N acionai de Assistência Integral à Criança
e ao Adolescente (Pronaical, de que trata a Lei n? 8.642, de 31
de março de 1993, para a Secretaria de Educação Fundamental;

bl do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), de que trata o § I? do art. 37 desta medida provisória;

c) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional
de Desenvolvimento do Desporto (Indesp] .
XII - da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República, para a Subsecretaria de Imprensa e Divulgação, da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da
Integração Regional, passa a integrar a estrutura da Secretaria
Especial de Politicas Regionais, do Ministério .do Planejamento
e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n?
7.827, de 27 de setembro de 1989.
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Art. 19. Ficam extintos:
I - As Fundações Legião Brasileira de Assistênci
(LBA) e Centro Brasileiro para a Infância e Adolescênci:
(CBIA), vinculadas ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III
o Ministério da Integração Regional;
IV
no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação
e Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito.
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secre.
taria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais. no Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada
Ministério;
VIII - no Ministério da Educação:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais.
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
na Casa Civil da Presidência da Repúblíca.
Art. 20. A Secretaria Especial de Políticas Regionais, referida na alínea f do inciso XII do art. 16, desta medida provisória, serâ supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
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Art. 21. Ficam transformados os cargos:
f - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretári~ da Secretaria de Assuntos Legislativos, no
.
Ministério da .Iustíca:
II - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da
Assessoria Especial, código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da
Assessoria Especial, cargos de natureza especial, todos na Secretaria Geral da Presidência da República;
III - de Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva,
em Subsecretário-Executivo da Subsecretaria-Executiva; de Secretário da Secretaria de Inteligência, em Subsecretário da Subsecretaia de Inteligência; de Secretário da Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos, em Subsecretário da Subsecretaria
de Programas e Projetos, todos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subohefe de Coordenação da Ação Governamental, na Casa Civil da Presidência da República.
V - de Secretário de Desportos, do Ministério da Educação e do Desporto, em Presidente do Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
VI - de Secretário-Executivo, em Subchefe-Executivo,
na Casa Militar da Presidência da República;

VII - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento, em Secretário de Politica Cultural, no Ministério da Cultura;

VIII - de Secretário de Serviços Gerais, em Secretário de
Recursos Logísticos; de Secretário de Organização e Informática, em Secretário de Desenvolvimento de Recursos Humanos,
ambos no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado.

Art. 22. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do Centro-Oeste; e de Desenvolvimento da Região
Sul, todos do Ministério da Integração Regional;
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II - de Secretário das Secretarias de Entorpecentes; e
de Trânsito, no Ministério da Justiça;
III - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cida,
dania e Justiça, no Ministério da Justiça;
IV - de Secretário da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, no Ministério da Integração Regional;
V - de Secretário da Secretaria de Irrigação, no Minis.
tério da Integração Regional;
VI - de Secretário da Secretaria de Relações com Esta.
dos, Distrito Federal e Municipios, no Ministério da Integração
Regional;
VII - de Secretário das Secretarias de Habitação e de
Saneamento, no Ministério do Bem-Estar Social;
VIII - de Secretário da Secretaria da Promoção Humana,
no Ministério do Bem-Estar Social;
IX - de Presidente das Fundações de que trata o inciso
I do art. 19, desta medida provisória;
X - de Secretário-Executivo, Chefe de Gabinete, Consultor Juridico nos Ministérios de que tratam os incisos II e Hl
do art. 19, desta medida provisória;
XI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministério Civis de que trata o art. 13, desta medida provisória;
XII
de Secretário de Policia Federal, no Ministério da
Justiça;
XIII
de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais,
no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
XIV - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos
na Casa Civíl da Presidência da República;
XV - de Chefe do Cerimonial, na Secretaria Geral da
Presidência da República;
XVI - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
XVII - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais,
no Ministério da Educação e do Desporto.
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Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República;
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa
Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República; de Ministro de Estado da Integração. Regional; de
Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado
da Previdência Social; e de Ministro de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 24. Ficam criados os cargos de natureza especial de
Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de
Secretário-Geral da Presidência da República, de Secretário de
Comunicação Social da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este artigo e o art. 27, desta medida provisória, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social e de Ministro de Estado do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Mínistro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no
País;

II - manter intercâmbio com organismos públicos e prívados, nacionais, internacionais e estrangeiros;
UI - articular-se com os demais segmentos da administração pública, tendo em vista a execução de ações integradas na
área dos esportes.
Art. 27. Fica criado o cargo de natureza especial de
Secretário-Executivo da Câmara de Politicas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3? do art. 7? desta medida
provisória.
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§ 1? O titular do cargo de que trata este artigo será talll.
bém o titular da Secretaria Especial de Políticas Regionais do
Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 2? O Presidente da Repúblíca encaminhará ao Congresso
N acionai projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, §
1?, inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secrets.
ria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planeis.
mento e Orçamento, nos Conselhos Deliberativos da Superin.
tendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel, Superin.
tendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam] e no Con.
selho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 28. Ficam criados os cargos:
I - de Natureza Especial:
a] de Subchefe-Executivo e de Subchefe de Relações Inter·
governamentais, ambos da Casa Civil da Presidência da República:
b) de Subsecretário-Executivo; de Subsecretário de Imprensa e Divulgação; de Subsecretário de Comunicação Inst.itucío.
nal; de Subsecretário de Programas de Educação à Distância,
todos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;

c] de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na
Secretaria-Geral da Presidência da República;
II - de Secretário da Secretariada Reforma do Estado,
código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
III - de Secretário da Secretaria de Acompanhamento
Econômico, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cidadania, código DAS 101.6, de Secretário da Secretaria da Justiça,
código DAS 101.6, de Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, código DAS 101.6, todos no Ministério da Justiça;
V - de Secretário da Secretaria de Recursos Hídricos,
código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal;
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VI - de Secretário de Desenvolvimento, Inovação e Avaração Educacional, código DAS 101.6, e de Secretário de Politi·
ela Educacional, código DAS 101.6, ambos no Ministério da
EducaçãO e do Desporto;
VII - de Secretário de Assistência Social, código DAS
101.6, no Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - de Secretário de Politica Urbana, código DAS
101.6, no Ministério do Planejamento e Orçamento;
IX - de Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Estratégia de Novos Negócios, código DAS 102.5, no Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo;
X - de Diretor do Departamento de Entorpecentes, código DAS 101.5, no Ministério da Justiça;
XI - de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5, bem coIDO 3 (três) de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte ao
Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
XII - 6 (seis) cargos, código DAS 101.5; 6 (seis) cargos,
código DAS 101.4; e 1 (um) cargo, código DAS 101.3, na VicePresidência da República;
XIII - 2 (dois) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 4 (quatro) cargos de Assessor, código DAS 102.4; 2 (dois)
cargos de Assessor, código DAS 102.3; 1 (um) cargo de Oficialde-Gabinete, código DAS 102.1, todos na Casa Civil da Prasídência da República e integrantes da Estrutura da SecretariaExecutiva do Programa Comunidade Solidária;
XIV - 1 (um) cargo de Secretário-Executivo de Câmara
do Conselho de Governo, código DAS 101.6; 2 (dois) cargos de
Assessor Especial, código DAS 102.5; 1 (um) cargo de Assessor,
código DAS 102.4, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes da Estrutura da Secretaria Executiva de camara do Conselho de Governo;
XV - de Secretário de Tecnologia Industrial, código
DAS 101.6, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

XVI - 3 (três) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 3 (três) cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e 3 (três)
cargos de Oficial-de-Gabinete, código DAS 101.2, na SecretariaGeral da Presidência da República;
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térios e órgãos «;Iu~ absorveram ~as .competências, cabendo a estes exercer os direitos de preferência acerca dos cargos, funções
e acervo patrimonial, até 30 de junho de 1995.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até
31 de dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal
indireta, não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19 de novembro de
1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração
direta.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual para o
exercicio de 1995.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a
Agência Brasileira de Inteligência (Abín), autarquia federal vínculada à Presidência da República, com a finalidade de planejar
e executar atividades de natureza permanente relativas ao levantamento, coleta e análise de informações estratégicas, planejar e executar atividades de contra-informações, e executar atividades de natureza sigilosa necessárias à segurança do Estado
e da sociedade.
.
§ I? A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da
República.
§ 2? Enquanto não for constituida a Agência Brasileira de
Inteligência, a Subsecretaria de Inteligência, que integra a estrutura da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, fica supervisionada pelo Secretário·Geral da Presidência da República.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação Nacional de Pesquisa que irá absorver os Institutos de
que tratam as alineas g, h e í do inciso lU do art. 16 desta Medida Provisória.
Art. 35. Para fins do disposto nesta Medida Provisória, fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias, a criar
por transformação, ou a transferir, no ãmbito da Administração
Pública Federal, mediante alteração de denominação e especifi-
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cação, sem aumento de despesa. cargos de natureza especial Ou
cargos e funções de confiança do Grupo- Direção e Assessora,
mento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
Art. 36. São transferidas, aos órgãos que receberam as
atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e. íncumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta Medida
Provisória, ou a seus titulares.
Art. 37. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituido pelo art. 42 da Lei n? 8.672, de 6
de julho de 1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP), autarquia federal, com a finalidade de promover e desenvolver a prática do desporto.
§ 1? O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), disporá em sua estrutura básica de um Conselho
Deliberativo, composto de até dez membros, e uma Diretoria integrada por cinco diretores, dentre os quais o Presidente, todos
nomeados pelo Presidente da República.
§ 2? As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do E stado, a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores
em exercicio nos órgãos da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da Lei n:' 8.216, de 13 de agosto de
1991, e no § 4? do art. 93 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até
que se cumpram as condições definidas no caput, as requisições
de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e
deverão ser prontamente atendidas.
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Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência
da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes
do parágrafo único do art. 4? e § 2? do art. 5? do Decreto-Lei
200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida
por titular de órgão de assisténcia imediata ao Presidente da
República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e
dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela Lei n? 8.029, de 12
de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste
artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do Ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de
180 dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos Ministérios e Órgãos de que trata esta Medida Provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco e do Departamento N acíonal de Obras Contra
as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas
da utilização de recursos hidricos, com o objetivo de transferilas para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento dos inativos e das pensões pagas:
f - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos Ministérios e Entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo,
no caso de cargos efetivos, serem redist.ribuídos, e. DO caso de
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cargos em. comissão e funções de confiança, utilizados ou extin.
tos, de acordo com o interesse da Administração.
Art. 44. Ficam criados, no Ministério da Administraçq-,
Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as ns.
cessidades imediatas decorrentes da criação de novas unidades
administrativas que passaram a responder pelas competências de
órgãos extintos, 22 (vinte e dois) cargos, código DAS 101.1; 20
(vinte) cargos, código DAS 102.1; 57 (cinqüenta e sete) cargos,
código DAS 101.2; 37 (trinta e sete) cargos, código DAS 101.3; 47
(quarenta e sete) cargos, código DAS 101.4; e 32 (trinta e dois),
cargos, código DAS 101.5.

Art. 45. Até O final do presente exercício, o Poder Exeen.
tivo promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgàos
de que trata o art. 19, de modo a evitar qualquer aumento de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determmans
por esta Medida Provisória.
Art. 46. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de provimento efetivo do INDESP, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31
de dezembro de 1995, servidores do Ministério da Educação e do
Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias nr s 752, de 6 de dezembro de 1994, 797,
800, de 30 de dezembro de 1994, 813, de I? de janeiro de 1995 e
886, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n:' 8.490, de 19 de novembro de 1992.

Brasflia, I? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Clóvis Carvalho
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 932, DE I? DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e dá outras providências.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuiçãO que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os valores das mensalidades escolares do ensino
pré-escolar, fundamental, médio e superior do ano letivo de
1994, convertidos de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV) ou Real, não sofrerão reajustes até que sejam completados doze meses da conversão ou até a data base dos professores do estabelecimento de ensino, em 1995, caso esta venha a
ocorrer primeiro.
Art. 2? Quando ocorrer uma das situações previstas. no artigo anterior, o valor da mensalidade escolar será ajustado pela
variação acumulada do IPC-r ocorrida entre I? de julho de 1994
e o mês de reajuste, dividido em duas parcelas mensais sucessivas, incidindo sobre o valor convertido em 1994, não podendo a
primeira parcela ser superior a sessenta por cento da variação
acumulada do IPC-r.
§ I? Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação ponderada dos custos, o excedente será repassado às
mensalidades em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual
valor, desde que decorra o prazo de sessenta dias, contados a
partir da data em que 'se tornar exigível a primeira parcela do
ajuste a que alude o parágrafo precedente.
§ 2? Sempre que necessário a Secretaria de Acompanhamento Económico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, no âmbito de suas
atribuições, poderão exigir comprovação documental que justifique o excedente da elevação ponderada.
§ 3? Apresentada integralmente a documentação. requerida, o Ministério da Fazenda manifestar-se-á DO prazo máximo
de trinta dias, 'findos os quais, sem manifestação, entender-se-á
legitimado o reajuste.
§ 4? A partir da data em que recebida a comunicação de
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va ou omissiva do Ministério da Fazenda, é vedado ao estabela,
cimento de ensino exigir mensalidade em que computada a parcela relativa ao execedente da elevação ponderada.
§ 5? Quando a documentação apresentada pelo estabeleci.
mento de ensino não justificar o repasse do excedente da eleva.
ção ponderada, a Secretaria de Acompanhamento Econômícod.,
Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de que trata o art. 5?, § 6?, da Lei n?
7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 3? Os encargos educacionais anteriormente fixados
nos termos da Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os
cursos de regime semestral, com inicio a partir de julho de 1994,
observarão o disposto nesta medida provisória.
Art. 4? Os alunos já matriculados terão a preferência na
renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo
inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regimento do estabelecimento de ensino, em igualdade de condições
com os demais alunos e observado o calendário escolar da instituição de ensino.
Art. 5? São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência,
ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas ou
administrativas, por motivo de inadimplência, por prazo não
superior a sessenta dias.
Art. 6? São legitimados à propositura de ações coletivas
para a defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, concorrentemente as entidades e órgãos públicos competentes, nos termos da legislação vigente.
Art. 7? O art. 39 da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou indice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.»
Art. 8? O termo de compromisso de ajustamento, previsto
no § 5? do art. 2?, será exigido, nos contratos firmados entre os
estabelecimentos de ensino e os pais de alunos ou alunos, de
acordo com o disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei n? 8.078, de
1990.
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Art. 9? Às instituições referidas no art. 213 da Constituição que descumprirem o disposto nesta medida provisória, é
vedado firmar convênio ou contrato com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão,
em ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a
prestação .de serviços escolares por estabelecimentos particulares de ansmo.
Art. 12. ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 887, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de
1991, e a Lei n? 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, I? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCOS MACIEL
Milton Seligmam
Pedro PuIlen Parente
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÚRIA N? 933, DE I? DE MARÇO DE 1995
Estabelece normas de controle e iiscelizeçõo sobre produtos e insumos químicos
que possam ser destinados à elaboração da
cocafna em suas diversas formas e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência [lsica Ou psíquica, e
altera dispositivos da Lei n,O 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte
de valores, e dá outras providências.
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VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atríbu],
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? E stão sujeitos a controle e fiscalização, na forma
prevista nesta medida provisória, em sua fabricação, produção,
armazenamento, transformação, embalagem, venda, comercialização, aquisição, posse, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação, exportação, reexportação, cessão e utilização, todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração da pasta básica da cocaína, pasta lavada e c1oridrato de cocaína.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicase, também, na forma do regulamento, a produtos e insumos
químicos que possam ser utilizados na elaboração de outras
subtâncias entorpecentes ou que determinem dependência fisica
ou psíquica.
Art. 2? O Ministro da Justiça, de oficio, ou em razão de
proposta do Departamento de Entorpecentes, do órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde ou do órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal, relacionará, em portaria, os produtos e insumos químicos a que se
refere o art. I? e seu parágrafo único, procedendo à respectiva
atualização, quando necessária.
Art. 3? Ao Departamento de Policia Federal compete a
fiscalização e o controle dos produtos e insumos químicos e a
aplicação das sanções administrativas deles decorrentes.
Art. 4? As empresas que se constituírem para a fabricação, elaboração e embalagem dos produtos e insumos químicos
a que se referem os arts. I? e 2?, requererão licença de funcionamento ao Departamento de Polícia Federal, independentemente
das demais exigências legais e regulamentares.
Parágrafo único. As empresas já existentes, ainda que cadastradas no Departamento de Polícia Federal, deverão, também, no prazo de noventa dias, requerer a obtenção da licença
de funcionamento.
Art. 5? As empresas referidas no artigo anterior e em seu
parágrafo único, requererão, anualmente, autorização para o
prosseguimento de suas atividades.
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Art. 6? A empresa que fabrica, produz, guarda, embala,
adquire, vende, comercializa, transporta, possui, remete, importa exporta, distribui, transforma, cede ou utiliza os produtos e
in~umos químicos a que se referem os arts. 1? e 2? são obrigadas a informar mensalmente ao Departamento de Polícia Federal sobre a procedência, destino, quantidades estocadas, produzidas, adquiridas, vendidas, utilizadas, distribuídas ou revendidas de cada um dos mencionados produtos e insumos.
§ 1? Os dados a serem informados constarão de registro
em que, diariamente, se anotará, também, o número da fatura,
data da venda, quantidade expressa em quilogramas/litros do
produto ou insumo químico vendido, nome ou razão social do
comprador, domicílio comercial, lugar onde foi recebida a mercadoria e nome dos destinatários.
§ 2? Acompanharão as informações cópias das notas fiscais das operações, manifestos e outros documentos que o Departamento de Polícia Federal vier a explicitar.
Art. 7? Os produtos e insumos químicos serão acompanhados até o seu destino de nota fiscal e, quando o transporte
for interestadual, de Guias de Trãnsito, expedida pelo Departamento de Polícia Federal.
Art. 8? Os adquirentes ou possuidores dos produtos e insumos químicos a que se refere esta medida provisória, em
quantidades mensais inferiores a 250 miou 200 g, estão isentos
de qualquer licenciamento ou autorização prévia, o que não desohriga o fornecedor de cumprir as normas de controle ora estabelecidas.
Art. 9? Para importar, exportar ou reexportar os produtos
de que trata esta medida provisória, será necessária autorização
prévia do Departamento de Polícia Federal, independentemente
da liberação dos demais órgãos competentes, bem como o atendimento ao disposto no art. 6? e seus parágrafos.
Art. 10. Aqueles que produzem, fabricam, comercializam,
preparam, distribuem, transportam, armazenam, importam ou
exportam os produtos e insumos qufmicos deverão informar de
imediato ao Departamento de Policia Federal sobre transações
suspeitas de serem destinadas à preparação de cocaína e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica.
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Art. 11. O descumprimento das presentes normas, inde.
pendentemente de responsabilidade penal, sujeitará os infrato.
res às seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativa
ou isoladamente:
I - apreensão de produtos e insumos químicos em situa.
ção irregular;
II - suspensão ou perda da licença de funcionamento do
estabelecimento;
III - multa de 500 UFIR a 500.000 Ufir ou unidade padrão
superveniente.
Parágrafo único. Das sanções aplicadas, caberá recurso ao
Diretor do Departamento de Polícia Federal, no prazo de quinze
dias, a contar da notificação do interessado.
Art. 12. O Departamento de Polícia Federal providenciará
o fornecimento de mapas e formulários necessários à implementação das normas a que se referem os artigos anteriores desta
medida provisória.
Art. 13. Serão devídos pelos interessados os emolumentos
decorrentes do cadastro das empresas e licenças de funcionamento, guias de trânsito, autorizações de importação, exportação e reexportação.
Art. 14. Os arts. I?, ceput, 3?, 4?, 5?, 6?, 7?, 13 e 23, inciso
H, da Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. I? É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimento de numerário que não possua sistema de segurança aprovado pelo Ministério da Justiça, na forma desta
lei..
"Art. 3? A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:
I - por empresa especializada contratada;
II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde
que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio e previamente autorizado pelo Ministério da Justiça.
Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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sem penhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo
da respectiva Unidade da Federação.
Art. 4? O transporte de numerário em montante superior a 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais de Referência
(Ufírs), para suprimento ou recolhimento do movimento
diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição
ou de empresa especialízada.
Art. 5? O transporte de numerário entre 7.000 (sete
mil) e 20.000 (vinte mil) Ufirs poderá ser efetuado em
veículo comum, com a presença de dois vigilantes.
Art. 6? Além das atribuições previstas no art. 20,
compete ao Ministério da Justiça:
I - fiscalízar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei;
II - encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio
cumprimento desta lei, pelo estabelecimento financeiro, à
entidade que autoriza seu funcionamento;
III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para a execução da competência
prevista no inciso I, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública
dos respectivos Estados e Distrito Federal.
Art. 7? O estabelecimento financeiro que infringir
disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades,
aplicáveis pelo Ministério da Justiça, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a
condição econõmica do infrator:'
I
advertência;
II - multa, de 1.000 (mil) a 20.000 (vinte mil) Ufirs;
III - interdição do estabelecimento.»
"Art. 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100.000 (cem mil) Ufirs.»
"Art. 23
_ .
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11 Ufirs;

multa de 500 (quinhentas) até 5.000 (cinco mil)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H

Art. 15. As competências estabelecidas, nos arts. I?, 3?
6? e 7? da Lei n? 7.102, de 20 de junho de 1983, ao Ministério da'
Justiça serão exercidas pelo Departamento de Polícia Federal.
Art. 16. Fica instituída a cobrança de taxas pela prestação
dos serviços relacionados no anexo a esta medida provisória,
nos valores dele constantes.
Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao
custeío e manutenção das atividades do Departamento de
Polícia Federal.
Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação dos arts. I?
a 13 desta medida provisória correrão à conta das dotações oro
çamentárias do Departamento de Polícia Federal e do Fundo de
Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas
[Funcabl, na forma do art. 2?, inciso IV, da Lei n? 7.560, de 19
de dezembro de 1986.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n:' 888, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 20. Fica revogado o parágrafo único do art. 2? da Lei
n? 7.102, de 20 de junho de 1983.
Brasília, I? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da' República.
MARCO MACIEL
Milton Seligmam

o anexo a essa medida está publicado

DO

DO de 2.3.1995, pág. 2830.

MEDIDA PROVISÚRIA N? 934, DE I? DE MARCO DE 1995
Dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa
Econ6mica tCeáe), criada pela Lei n.a 8.884,
de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências.
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VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
rgo de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuic~ o que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
ça
. • . com f orça d
'
:01edida
provlsona,
e iei:
Art. I? Ficam mantidos os mandatos do Presidente, dos
Conselheiros e do Procurador do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), nomeados na vigência da Lei n?
8.158, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 2? Enquanto não forem nomeados os dois Conselheiros a que se refere o art. 3? desta Medida Provisória, o Cade deliberará por maioria simples de votos, com a presença mínima
de quatro de seus membros.
Art. 3? São criados no Cade dois cargos de Conselheiro,
código DAS 101.5, para atender ao disposto no art. 4? da Lei n?
8.884, de 11 de junho de 1994.
Art. 4? O art. 4?, capur, da Lei n? 8.884, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? O Plenário do Cade é composto por um Presidente e seis Conselheiros, escolhidos dentré cidadãos
com mais de trinta anos de idade, de notório saber jurídico
ou econômico e reputação ílíbada, nomeados pelo Presidente da Rspúbl ica, depois de aprovados pelo Senado Federal.»

Art. 5~ Os arts. 26e 38 e §§ 4?, 6? e 7? do art. 54 da Lei n?
8.884, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 26. A recusa, omissão, enganosidade, ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo Cade, SDE, SEAE, ou qualquer entidade pública atuando na aplicação desta lei, constitui infração
punível com multa diária de 5.000 Ufirs, podendo ser aumentada em até 20 vezes se necessário para garantir ~ sua
eficácia em razão da situação econômica do infrator .»
«Art. 38. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda será informada por ofício da
instauração do processo administrativo para, querendo.
emitir parecer sobre as matérias de sua especialização, o
qual deverá ser apresentado antes do encerramento da instrução processual.»
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.
.
....................................................... .
«Art. 54.

§ 4? Os atos de que trata o caput deverão ser apre.
sentados para exame, previamente ou no prazo máximo de
quinze dias úteis' de sua realização, mediante encaminha.
mento da respectiva documentação em três vias à SDE
que imediatamente enviará uma via ao Cade e outra
SEAE .

â

........................................................ .
§ 6? Após receber o parecer técnico da 8EAE, que será emitido em até trinta dias, a SDE manifestar-se-á em
igual prazo e, em seguida, encaminhará o processo, devida.
mente instruido, no Plenário do Cade, que deliberará no
prazo de sessenta dias.
§ 7? A eficácia dos atos de que trata este artigo
condícíona-se à sua aprovação, caso em que retroagirá à
data de sua realização; não tendo sido apreciado pelo Cade
no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados,»

Art. 6? Até que seja aprovado o regulamento da autarquia, vigorarão as normas internas anteriormente aplicáveis no
Cade, no que não contrariarem as disposições da Lei n? 8.884, de
1994.
Art. 7? As requisições a que se refere o § I? do art. 81 da
Lei n? 8.884, de 1994, serão irrecusáveis e sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, dos servidores na origem.
Art. 8? As despesas de pessoal e encargos sociais, outras
despesas correntes, investimentos e inversões financeiras, imprescindiveis ao funcionamento da autarquia, correrão à conta
de transferências orçamentárias das dotações do Ministério da
Justiça.
Parágrafo único. Com a aprovação da lei orçamentária para o presente exercício, será solicitado crédito adicional para os
fins previstos no ceput,
Art. 9? Além das atribuições previstas na Lei n:' 8.884, de
1994, compete ao Cade decidir os processos administrativos instaurados com base em infrações previstas nas Leis n?s 4.137, de
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10 de setembro de 1962, 8.158, de 1991, e 8.002, de 14 de março de
1990, em fase de apuração ou pendentes de julgamento.
Parágrafo único. As normas processuais e os procedimentos
previstos na Lei n? 8.884, de 1994, aplicam-se aos processos referidos no caput, inclusive as disposições contidas no Titulo
VIII.
Art. 10. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda (SEAE), quando verificar a existência de
indícios da ocorrência de infração prevista nos incisos lU ou IV
do art. 20 da Lei n? 8.884, de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos, convocará os
responsáveis para, no prazo máximo de dez dias úteis, justificarem a respectiva conduta.
Parágrafo único. Não justificado o aumento, ou preço cobrado, presumir-se-á abusiva a conduta, devendo a SEAE representar fundamentadamente à Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, que determinará a instauração de processo administrativo.
Art. 11. Para os fins previstos no art. 23 da Lei n? 8.884,
de 1994, será considerado o faturamento da empresa no
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo,
corrigido segundo os critérios de atualização dos tributos federais pagos em atraso, até a data do recolhimento da respectiva
multa.
Art. 12. A SDE representará ao Ministério Público para
adoção das medidas judiciais necessárias à cessação de infração
à ordem econômica, no caso de descumprimento de medida preventiva por ela imposta, sem prejuízo da cobrança da multa respectiva.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 889, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, I? de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Milton Seligmam
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 935, DE 7 DE MARÇO DE 1995
Revoga dispositivos das Leis n!'s 8.019
de 11 de abril de 1990 e 8.212, de 24 de iulb~
de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medí.
da provisória, com força de lei;
Art. I? Ficam revogados;
I - o art. 6? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990;
II - o parágrafo único do art. 16, e os arts. 17, 18 e 19 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 2? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 7 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N? 936, DE 7 DE MARÇO DE 1995
D.idpõe sobre o pagamento dos eevidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e Iunâe-,
ções, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas p)Íblicas e das
sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(3); 875-1128, mar. 1995
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mente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas,' será efetuado entre o
segundo e o quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1? Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissrdio
ou acordo coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2? Enquanto não ocorrer a alteração prevista no pará,
grafo anterior, será mantida a data de pagamento prevista em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 2? Havendo disponibilidade de recursos financeiros,
poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia
20 de mês de competência, desde que limitados a quarenta .por
cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relaüiva
ao mesmo mês.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revoga-se o art. 6? da Lei n? 8.627, de 19 de fevereiro de 1993.
Brasília, 7 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N? 937, DE 15 DE MARÇO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1~ Sujeitam -se ao regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos de que trata a Lei n? 8.987. de 13
de fevereiro de 1995. e às disposições desta medida provisória.
as seguintes atividades econômicas:
I
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
U
transportes:
a) coletivo municipal;
b) rodoviário de passageiros;
c) ferroviário;
d) aquaviário;
e) aéreo;

IlI - telecomunicações, nos termos do inciso XI do art.
21 da Constituição;
IV - exploração, precedida ou não de obra. de:
a) portos;
b) infra-estrutura aeroportuária;
c) infra-estrutura aeroespacial;
d) obras viárias;
e) barragens;
fi contenções;
g) eclusas;
h) diques;
V
disposto
VI
VU
VIU
IX
X

- distribuição local de gás canalizado. observado o
no § 2? do art. 25 da Constituição;
saneamento básico;
- tratamento e abastecimento de água;
- limpeza urbana;
tratamento de lixo;
- serviços funerários.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 187(3):875-1128, mar. 1995
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§ I? É vedada a concessão ou a permissão de outras modalidades de serviços públicos sem lei que a autorize e lhe fixe
os termos.
§ 2? O disposto neste artigo não impede a execução direta
dos servíços públicos, quando considerado conveniente pelo Poder Público.
Art. 2? Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei n? 8.987,
de 1995, serão observadas as seguintes diretrizes:
I - garantia da continuidade na prestação dos serviços
públicos;
II - prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou
em atraso;
IH - aumento da eficiência das empresas concessionárias,
visando à elevação da competitividade global da economia;
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão
das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade
populacional;
V - otimização douso dos bens coletivos, inclusive recursos
naturais e hídricos.

CAPÍTULO II
Dos Serviços de Energia Elétrica
Art. 3? A União poderá, a seu exclusivo critério, visando
garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados, prorrogar pelo prazo de até vínte anos as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da
Lei n? 8.987, de 1995, desde que requerida a prorrogação, pelo
concessionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o disposto no art. 9? desta medida
provisória e as disposições do regulamento.
§ I? Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados
em até um ano contado da data da publ ieação desta medida provisória.
§ 2? Nos casos em que o prazo remanescente da concessão
for superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até seis meses do advento do termo final respectivo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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§ 3? Ao pedido a que alude o caput deste artigo deverão
ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação
jurídica. técnica, financeira e administrativa do interessado
bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seu~
encargos junto a órgãos públicos, obrigações fiscais e previden_
ciárias e compromissos contratuais firmados junto a órgãos .e
entidades da Administração Pública Federal, referentes aos serviços de energia elétrica, de acordo com o que dispuser o regulamento.
§ 4? E m caso de não apresentação do requerimento nos
prazos fixados nos §§ i? e 2? deste artigo ou havendo pronunciamento do órgão competente da Administração Pública Federal, aprovado pelo respectivo Ministro de Estado, contrário ao
pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União e licitadas para nova ou.
torga.

Art. 4? As concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelos arts. 43, parágrafo único, e 44 da Lei n? 8.987, de
1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido
iniciados até a edição desta medida provisória, poderão, a crítério exclusivo da União, ser prorrogadas pelo prazo necessário à
amortização do capital investido, observado o disposto no art.
9? desta medida provisória e desde que apresentado pelo interessado:
I - plano de conclusão aprovado pelo órgão competente
da Administração Pública Federal:
II - compromisso de participação superior a um terço de
investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da
obra e à colocação das unidades em operação.
Parágrafo único. O descumprimento do plano de conclusão
ou do compromisso de participação, que deverão constar do
contrato a que se refere o art. 9? implicará a extinção automática da concessão.
J

Art. 5? As concessões e autorizações de transmissão de
energia elétrica poderão ser prorrogadas, com ou sem reagrupamento, segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, implicando, ambos os casos e observado O disposto nos
arts. 8? e 9? desta medida provisória, a assinatura de contrato
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de concessão que assegure condições de livre acesso aos sísteIIl8S:

I - a produtores;
II - a consumidores com carga igualou maior que 10 MW
e atendidos em tensão igualou superior a 69 kV.
Parágrafo único. Os contratos de concessão deverão contemplar os critérios de acesso e de valoração dos custos de
transmissão, conforme dispuser o regulamento.
Art.6? As concessões de distribuição de energia elétrica
alcançadas pelo art. 42 da Lei n? 8.987, de 1995, poderão ser
prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por solicitação das concessíonárias ou iniciativa do poder concedente, observados os arts. 8?
e 9? desta medida provisória, e o disposto no regulamento.
§ 1? Não ocorrendo o reagrupamento serão mantidas as
atuais áreas de concessão.
§ 2? Em caso de reagrupamento, a prorrogação terá prazo
único igual ao maior remanescente dentre as concessões a serem
extintas, ou vinte anos a contar da data da publicação desta
medida provisória. prevalecendo o maior.
§ 3? Para os fins do disposto nos parágrafos anteriores,
será considerado termo inicial aquele fixado no contrato de eoncessão ou, na ausência deste, a do ato de outorga 0\1. se omissos
ambos, trinta anos contados a partir do inicio efetivo da amortização do investimento.
Art. 7? O disposto nos §§ 1?, 2?, 3? e 4? do art. 3? aplicase às concessões e autorizações referidas nos arts. 5? e 6? desta
medida provisória.
Parágrafo único. O disposto nos §§ 3? e 4? do art. 3?
aplica-se, também, às concessões referidas DO art. 4?
Art. 8? Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação das concessões dé que trata o art. 6? derrogá
a exclusividade de fornecimento, pela concessionária de distribuição da área, aos consumidores com carga igualou maior que
10 MW atendidos em tensão igualou superior a 69 kV, que poderão contratar fornecimento com qualquer produtor de energia
elétrica, observado o disposto em regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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Parágrafo único. Fica assegurado aos novos fornecedores
e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distri·
buíção dos concessionários de serviço público, mediante ressa-,
cimento do custo de transporte envolvido, calculado com base
em critérios fixados em regulamento.
Art. 9? As prorrogações de prazo de que tratam os arts.
3?, 4? 5? e 6? somente terão eficácia com a assinatura de contra~
tos de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem a Lei n? 8.987, de
1995, e observarão o disposto nos arts. 10 e 12 desta medida provisória.
§ 1? Os contratos de concessão conterão, além do estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos
mínimos de desempenho técnico e de gestão do concessionário
ou autorizado, bem assim sua aferição pela fiscalização através
de indices apropriados.
§ 2? No contrato de concessão, as cláusulas relativas à qualidade técnica e de gestão referidas neste artigo serão vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade
com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.
Art. 10. A União fica autorizada a cobrar pelo direito de
exploração de serviços e instalações de energia elétrica e do
aproveitamento energético dos cursos de água.
Art. 11. Fica autorizada a constituição de consórcios que
tenham por objetivo a geração de energia elétrica para fins de
serviço público ou para uso exclusivo dos consorciados, ou essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de
cada uma, aplicando o art. 4? desta medida provisória.

CAPÍTULO III
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos
Art. 12. Fica a União autorizada a:
I - promover cisões, fusões, incorporações ou transformações das concessionárias de serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto;
11 - cindir, fundir e transferir concessões;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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cobrar pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições preestabelecidas no edital de licitação.
Parágrafo único. O inadimplemento ao disposto no inciso
rII sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade
nos termos da Lei n? 8.987, de 1995.
Art. 13. Nos casos em que os serviços públicos sejam de
competência da União e prestados por pessoas jurídicas sob seu
controle direto ou indireto, para promover a privatiz ação simultaneamente com a outorga de nova concessão, a União poderá:
I - substituir, no procedimento licitatório, a exigência da
modalidade de concorrência pela de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de cotas ou ações que
garantam a transferência do controle societário;

n - fixar previamente o valor das cotas ou ações de sua
propriedade que serão alienadas, e proceder à licitação. na modalidade de concorrência.
§ i? Na elaboração dos editais de prívatízação de empresas concessionárias de serviço público. a União deverá atender
as exigências da Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, e alterações
posteriores, e da Lei n:' 8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da
concessão.
§ 2?
do novo
de suas
ção das
União.

Os socios minoritários que discordarem dos termos
contrato de concessão poderão solicitar que a venda
participações seja efetuada simultaneamente à alienacotas ou ações de propriedade direta ou indireta da

§ 3? O disposto neste artigo poderá ser aplicado, também,
no caso de privatização de concessionária de serviços públicos
sob controle, direto ou indireto, dos Estados, do Distrito Federalou dos Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.

Art. 14. O disposto no artigo anterior aplica-se, ainda, aos
casos em que a concessionária dos serviços públicos de competêncía da União for empresa sob controle direto ou indireto dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as
partes acordem quanto às regras estabelecidas.
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Parágrafo umco. OS SOCIOS minoritários que discordaretn.
do acordo de que trata o caput poderão solicitar aos majoritá.
rios que realizem a venda de suas participações simultaneamsa,
te à alienação do conjunto de cotas ou ações que garantam O
controle societário.

Art. 15. O disposto nos arts. 13 e 14 desta medida provisó.
ria aplica-se, no que couber, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos .Munícfpíos.
Art. 16. À outorga de nova concessão, de acordo com os
procedimentos previstos nos arts. 13, 14 e 15 desta medida provisória, não se aplicam os arts. 35, §§ I? " 2? e 4?, e 36 da Lei n?
8.987, de 1995.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 17. O disposto no art. 10 e inciso IH e no parágrafo
único do art. 12 aplica-se, também, no que couber, às prorrogações a que se referem os arts. 3?, 4?, 5? e 6? desta medida provisória, observado o disposto em regulamento.
Art. 18. O disposto no ceput do art. 43 da Lei n? 8.987, de
1995, não se aplica às concessões que tenham sido outorgadas
sem licitação em virtude de dispensa ou inexigibilidade legalmente prevista no momento da outorga.
Art. 19. Além das hipóteses previstas no art. 25 da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993, é, ainda, inexigível a licitação nas
concessões e permissões de .servíços públicos a que se referem a
Lei n? 8.987, de 1995, e esta medida provisória, quando se tratarem de serviços de uso restrito do outorgado, ou dos que não se·
jam passíveis de exploração comercial.
Art. 20. As entidades estatais que participarem de licita'
ção para concessão de serviço público ficam dispensadas, na fase de elaboração de suas propostas e até o ato de adjudicação,
de realizar licitação prévia para contratação de obras, serviços
e compras pertinentes à concessão objeto da licitação, observadas as condições fixadas em regulamento.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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Art. 21. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo regula~ento determi.nará que o. poder c~ncedente, p.or intermédio do órgão responsavel pela fiscalização dos servrços, observado o disposto nos arts. 3? e 30 da Lei n? 8.987, de 1995, estabeleça forma de participação dos usuários na fiscalização e
torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os
serviços prestados.
Art. 22. A concessionária que receber bens e instalações
da União, já revertidos ou entregues à sua administração, deve-

rá:

I - arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
II - responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos na forma do disposto no art. 6? da Lei n? 8.987, de 1995.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a reestruturar
os órgãos da Administração Pública Federal encarregados de
regular, normalizar e fiscalizar os serviços públicos de que trata
a Lei n? 8.987, de 1995, e esta medida provisória.
Art. 24. O disposto nesta medida provisória aplica-se também às outorgas de permissões e autorizações.
Art. 25. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 890, de 13 de fevereiro de 1995.
Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÚRIA N? 938, DE 16 DE MARÇO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n!' 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e da Lei nf 5.540,

de 28 de novem bro de 1968, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I? Os arts. 6?, 7?, 8? e 9? da Lei n? 4.024, de 20 de de.
zembro de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6? O Ministério da Educação e do Desporto
exerce as atribuições do poder público federal em matéria
de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a politica na.
cional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar
pelo cumprimento das leis que o regem.
§ I? N o desempenho de suas funções, o Ministério da
Educação e do Desporto contará com a colaboração do
Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos Setoriais
que o compõem.
§ 2? O conselheiro exerce função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargOS
públicos de que seja titular e, quando convocado, fará jus
a transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados
pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3?

O ensino militar será regulado por lei especial.»
«Art. 7? O Conselho Nacional de Educação é composto pelos Conselhos Setoriais de Educação Básica e de Educação Superior, e presidido pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.
§ I? A Educação Básica inclui a Educação Infantil, o
Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
§ 2? Ao Conselho N acionai de Educação, além de outras atribuições que lhe forem conferidas, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do
Plano Nacional de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de
um nível ou modalidade da educação;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto
no diagnóstico dos problemas e nas medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à integração dos diferentes níveis e modalidades de
ensino;
d) elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
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§ 3? O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por um
dos Conselhos Setoriais ,»
«Art. 8? O Conselho Setorial de Educação Básica e o
Conselho Setorial de Educação Superior serão constituídos
por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ I? São membros natos do Conselho Setorial de
Educação Básica, o Secretário de Educação Fundamental,
que o preside, e o Secretário de Educação Média e Tecnológica.
§ 2?

São membros natos do Conselho Setorial de
Educação Superior, o Secretário de Educação Superior,
que o preside, e o Presidente da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
§ 3? A escolha e nomeação dos demais conselheiros
será feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para cada Conselho Setorial, mediante consulta a
entidades da sociedade civil relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4? Para o Conselho Setorial de Educação Básica, a
consulta envolverá necessariamente entidades nacionais
que congreguem os docentes, os Secretários de Educação
de Estados e os de Municípios.
§ 5? Para o Conselho Setorial de Educação Superior,
a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem os Reitores das universidades, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.
§ 6? A indicação a ser feita por entidades e segmentos da sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de
reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes
à educação, à ciência e à cultura.
§ 7? Na escolha dos nomes que comporão os Conselhos Setoriais, o Presidente da República levará em conta
a necessidade de estarem representadas todas as regiões do
País e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a
especificidade de cada colegiado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

-

956

§ 8? Os conselheiros terão mandato de quatro anos
h"vendo renovação de metade do conselho a cada doi~
anos.»
«Art. 9? Os Conselhos Setoriais terão atribuições
normativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da
Educação e do Desporto de forma a assegurar a participa.
ção da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional.
§ 1? São atribuições do Conselho Setorial de Educa.
ção Básica:
a) examinar os problemas da educação básica e oferecer sugestões para sua solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos
processos de avaliação da educação básica;
c) aprovar as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do
Desporto em todos os assuntos relativos à educação básíca;
f) manter intercâmbio com os sistemas estaduais de
educação, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
gj analisar questões relativas à interpretação da legislação referente à educação básica;
h) elaborar seu regimento interno, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 2? São atribuições do Conselho Setorial de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos
processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano N acionai de Educação e acompanhar sua execução no âmbito
de sua atuação;
c) aprovar os pareceres encaminhados pelo Ministério
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nhecimento de cursos e habilitações oferecidos por institui·
ções de ensino que não sejam universidades;

d) credenciar e recredenciar periodicamente instituições de educação superior, inclusive universidades, com
base em pareceres e avaliações apresentados pelo Ministé·
rio da Educação e do Desporto;
e) aprovar os estatuto" das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
t) aprovar os pareceres para reconhecimento periódico
de cursos de mestrado e doutorado, elaborado pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel
Superior, com base na avaliação dos CUfSOS;
g) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do
Desporto DOS assuntos relativos à educação superior;
h) elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3? As atribuições constantes das alineas c, d e e poderão ser delegadas aos Estados.
§ 4? O recredenciamento a que se refere a alinea d
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.
§ 5? Os pronunciamentos dos Conselhos Setoriais de
Educação deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.»
Art. 2? O art. 16 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pela Lei n? 6.420, de 3 de junho de
1977, revigorado pelo art. I? da Lei n? 7.177, de 19 de dezembro
de 1983, passa a ter a seguinte redação;
«Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de
universidades, e de Diretores e Vice- Diretores de unidades
universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá o seguinte:
I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal
serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos
entre professores dos dois niveis mais elevados da carreira
ou que possuam titulo de doutor, cujos nomes figurem em
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listas triplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituido especifíen.
mente para este fim, sendo a votação uninominal;
11 - o colegiado máximo a que se refere o inciso an.
terror, constituído de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observará,
quando da sua composição, o mínimo de 70% (setenta Por
cento) de representantes do corpo docente no total de seus
membros;
UI - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo
da instituição, prevalecerão o peso de 70% (setenta por
cento) para a manifestação do pessoal docente em relação à
das demais categorias e à votação uninominal;

IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento
isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer
que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos em lista triplice preparada
pelo respectivo colegiado máximo, observando o disposto
nos incisos I, U e UI;

VI - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão escolhidos na forma dos
respectivos estatutos e regimentos;
VU - nos demais casos, o dirigente será escolhido
conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.
Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de 4 (quatro) anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, vedada a recondução ao
mesmo cargo, observado nos demais casos o que díspuserem os respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na
forma da legislação vigente, ou conforme estabelecído pelo
respectivo sistema de ensino. »
Art. 3. O Ministério da Educação e do Desporto fará realizar exames de avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos
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s das últimas séries dos cursos de graduação das institui-

aIuno
.
.
ões de enSIno superior.
ç § I? N o primeiro ano de aplicação dos exames referidos no

pat deste artigo, serão avaliados os alunos dos cursos das
~8e8s da· saúde fisica e mental, da engenharia e do direito,
a~tendendo-se gradativamente o mesmo procedimento aos cur-

:08 das demais áreas.

§ 2? O resultado da avaliação constará do histórico escolar do aluno, não importando em qualquer restrição para a
emissão do diploma de conclusão do curso respectivo.
§ 3? O Ministério da Educação e do Desporto divulgará,
anualmente, o resultado das avaliações, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente os alunos avaliados.
§ 4? Os resultados das avaliações serão considerados
quando do processo de recredenciamento da respectiva instituição de ensino superior.

Art. 4? Ficam revogadas todas as atribuições e competências do Conselho Federal de Educação previstas em lei e não
contempladas nesta medida provisória.
Art. 5? Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e
do Desporto exercer, até 30 de junho de 1995, as atribuições e
competências do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos Setoriais de Educação Superior e de Educação Básica.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
ua Medida Provisória n? 891, de 14 de fevereiro de 1995.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Fica revogado o art. 46 da Lei n? 5.540, de 28 de
novembro de 1968.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3):875-1128, mar. 1995

960
MEDIDA PROVISÓRIA N? 939, DE 16 DE MARCO
DE 1995

-

Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medi.
da provisória, com força de lei:
Art. I? São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
I - os §§ 2? a 5? do art. 62 da Lei n? 8.112, de 11 de de·
zembro de 1990, e os arts. 3? a 11 da Lei n? 8.911, de 11 de julho
de 1994;
n - o art. 193 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 2? São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente à
atualização pelos indices gerais de reajuste e antecipações dos
servidores públicos federais, as vantagens concedidas até 19 de
janeiro de 1995, com base nos incisos do artigo anterior, da Lei
n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e no art. 180 da Lei n? 1.711,
de 28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou
função de direção. chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo efetivo.

Art. 3? É assegurado o direito à incorporação da vantagem de que trata o inciso I do art. I? aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tiverem concluído interstício necessário para
a concessão, na forma do disposto no art. 3? da Lei n? 8.911, de
1994.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos cargos em comissão ou das funções de direção, chefia e
assessoramento vigente em 19 de janeiro de 1995 e incorporada
como vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita exclusivamente a atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores públicos federais.
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Art. 4? E assegurado o direito à vantagem de que trata o
'!leiso II do art. I? aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995,
~enham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este
artigo o disposto no parágrafo único do art. 3?
Art. 5? O servidor regido .pela Lei n:' 8.112, de 1990, investido em cargo em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramento, previstos na Lei n? 8.911, de 1994, incorporará à
sua remuneração, como Décimos Incorporados. a importância
equivalente à fração de um décimo da média mensal do valor da
gratificação dos cargos ou funções exercidos, a cada doze meses, até o limite de dez décimos.
§ I? Entende-se como gratificação para fins de cálculo da
média, a parcela referente:
a) ao valor que seria devido pelo exercicio do cargo em comissão na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo,
DOS casos dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), dos Cargos de Direção (CD) e dos
cargos de Natureza E special, independentemente de o servidor
ter feito a opção;
b) ao total da remuneração correspondente às funções de
direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 2? Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigidos, mês a mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações
aplicados aos servidores públicos federais.

§ 3? Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido -exarcído no mês,
a parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a exercida por maior tempo.
§ 4? As parcelas incorporadas na forma deste artigo
sujeitam-se, exclusivamente, a atualização pelos índices gerais
de reajuste e antecipações dos servidores públicos federais.
§ 5? Ocorrendo o exercício de cargos em comissão ou de
funções de direção, chefia ou assessoramento, por periodo de
doze meses após a incorporação dos dez décimos, que resultem
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valor de média mais elevado do que uma das parcelas incorpo.
radas, poderá haver a atualização progressiva.
§ 6? Somente poderá ser contado, para fins da incorpora.
ção de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento conce,
mitante ao exercício de cargo efetivo regido pela Lei n? 8.112, de
1990.
Art. 6? Enquanto exercer cargo em comissão ou função de
direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Dé.
cimos Incorporados, salvo no caso de opção pela remuneração
do cargo efetivo, quando receberá, alternativamente:
I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimo Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;
II - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por
cento da opção do cargo em comissão.
Art. 7? E vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2?,
salvo no caso da sua transformação em Décimos Incorporados,
na forma do art. 8? desta medida provisória.
Art. 8? E facultado ao servidor optar, até 30 de junho de
1995, pela transformação das vantagens pessoais de que trata o
art. 2?, em Décimos Incorporados, mediante a divisão de cada
uma das respectivas parcelas, referentes aos antigos quintos incorporados, em duas parcelas de igual valor.
§ I? Se a opção de que trata este artigo for exercida após
I? de julho de 1995, somente poderá ser contado, para fins de
concessão de novos Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcelas já concedidas, o tempo de exercício em
cargos em comissão e funções de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.
§ 2? A opção de que trata este artigo será feita de forma
irretratável.
Art. 9? Salvo o disposto no § I? do art. 8?, a contagem do
tempo de exercício para fins de concessão de Décimos Incorporados terá início a partir do dia 19 de janeiro de 1~94, excluídos
os períodos já contados para fins da concessão da vantagem
pessoal de que trata o art. 2?
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Parágrafo único. Para os fins de que trata este artigo, o
tempo de exercício entre 19 de janeiro de 1994 e 18 de janeiro de
1995 será contado em dobro.
Art. 10. A partir de I? de fevereiro de 1995, o maior valor
de vencimentos a que se refere o art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, passará a corresponder, no máximo, a oitenta
por cento da remuneração do cargo de Ministro de Estado.
Art. 11. A alínea n do inciso UI do art. I? da Lei n? 8.852,
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«n) ressalvado direito adquirido, adicional por tempo
de serviço, até o límite de 35% (trinta e cinco por cento) do
vencimento básico de que trata o inciso I;»
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RA V) e o pro
labore, instituidos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
a Gratificação de Estímulo á Fiscalízação e Arrecadação (Gefa),
instituída pela Lei n? 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a
Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados
(RVSUSEP), observarão, como límite máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva tabela.
Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. O art. 4? da Lei n? 8.878, de 11 de maio de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4? Até 15 de setembro de 1995, a Administração
Pública Federal e as empresas sob controle da União,
quando necessária a realização de concurso, contratação ou
processo seletivo com vistas ao provimento de cargo ou
emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de
postulantes habilitados na forma desta lei para os respectivos cargos ou empregos.»
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 892, de 16 de fevereiro de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de março
de 1995.
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Art. 17. Revogam-se os §§ 2? a 5? do art. 62 e o art. 193 da
Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3? a 11 da Lei
n? 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 7? da Lei n? 8.270, de
17 de dezembro de 1991.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÚRIA N?940, DE 16 DE MARÇO
DE 1995

Altera o art. 5!' da Lei n.O 7.862, de 30'de
outubro de 1989, que dispõe sobre a reznu.
neração das disponibilidades do Tesouro
Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medi·
da provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 5? da Lei n? 7.862, de 30 de outubro de 1989,
alterado pelo art. 8? da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? O Banco Central do Brasil (Bacen] e as instituições financeiras a que se refere o § 2? deste artigo recolherão ao Tesouro N acionaI, no último dia útil de cada
decêndio, o valor da remuneração incidente sobre os saldos
diários dos depósitos da União existentes no decêndio imediatamente anterior.
§ I? Os saldos de que trata este artigo, a partir da vigência desta medida provisória, serão remunerados pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic).
§ 2?
.
§ 3? Nos exercícios de 1994 e 1995, o valor da remuneração dos saldos diários dos depósitos da União será destinado exclusivamente às despesas com a dívida mcbil iária,
.interna e externa, e dívida externa de responsabilidade do
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Tesouro N acíonal e com a aquisição de garantias da divida
mobiliária externa.»
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 893, de 16 de fevereiro de 1995.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N? 941, DE 16 DE MARÇO
DE 1995
Dispõe sobre o exercício das atribui-

ções institucionais da AdvoceeieGeret da
União, em caráter emergencial e provisório.
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O exercício das atribuições institucionais previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993, darse-á, em caráter emergencial e provisório. até a criação e implantação da estrutura administrativa da Advocacia Geral da
União (AG UI, nos termos e condições previstos nesta medida
provisória.
Art. 2? O Poder Público, por seus órgãos, entes e instituições, poderá, mediante termo, convênio ou ajuste outro, fornecer à AG U. gratuitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funcionamento.
Art. 3? Aos Procuradores Regionais da União incumbe
orientar e supervisionar, tecnicamente, os representantes judiciais da União com exercício no âmbito da jurisdição dos respectivos Tribunais Regionais Federais, respeitada a competência dos Procuradores Regionais da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. A orientação e a supervisão previstas no
caput deste artigo serão prestadas por intermédio dos
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

966

Procuradores-Chefes das Procuradorias da União nos Estados,
inclusive ·às Procuradorias Seccionais.
Art. 4? Na defesa dos direitos ou interesses da União, Os
órgãos ou entidades da Administração Federal fornecerão Os
elementos de fato, de direito e outros necessários à atuação dos
membros da AGU, inclusive nas hipóteses de mandado de segu.
rança, habeas data e habeas corpus impetrados contra ato Ou
omissão de autoridade federal.
§ I? As requisições objeto deste artigo terão tratamento
preferencial e serão atendidas no prazo nelas assinalado.
§ 2? A responsabilidade pela inobservãncia do disposto
neste artigo será apurada na forma da Lei n? 8.112, de 11 de de·
zembro de 1990.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se às requisições feitas
pelos representantes judiciais da União designados na forma do
art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993.
Art. 5? Nas audiências de reclamações trabalhistas em
que a União seja parte, será obrigatório o comparecimento de
preposto que tenha completo conhecimento do fato objeto da reclamação, o qual, na ausência do representante judicial da
União, entregará a contestação subscrita pelo mesmo.
Parágrafo único. Não se aplica à União a cominação de revelia e de confissão (CLT, art. 844).
Art. 6? A intimação de membro da Advocacia-Geral da
União, em qualquer caso, será feita pessoalmente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos representantes judiciais da União designados na forma do art. 69
da Lei Complementar n? 73, de 1993.
Art. 7? O vencimento básico dos cargos efetivos de Advogado da União, criados pelo art. 62 da Lei Complementar n? 73,
de 1993, é Ofixado no Anexo I a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os Advogados da União farão jus, além
do vencimento básico a que se refere o caput, à Gratificação de
Atividade, instituida pela Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto
de 1992, no percentual de cento e sessenta por cento, bem como
à gratificação a que se refere o art. 7? da Lei n? 8.460, de 17 de
setembro de 1992, conforme valores constantes do Anexo I desta
medida provisória.
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Art. 8? Ficam criadas quarenta e uma Procuradorias Seccionais da União, a serem implantadas, conforme a necessidade
do serviço, nas cidades onde estejam instaladas varas da Justíça Federal.
Art. 9? São criados um cargo de Diretor-Geral de Administração, DAS 101.5, quatro cargos de Coordenador-Geral,
DAS 101.4, um cargo de Assessor Jurídico, DAS 102.3, dois cargos de Coordenador, DAS 101.3, nove cargos de Chefe de Divisão, DAS 101.2, dois cargos de Chefe de Serviço, DAS 101.1,
dois cargos de Oficial-de-Gabinete, DAS 101.1, destinados à
composição da Diretoria Geral de Administração; vinte e sete
cargos de Procurador-Chefe, DAS 101.5, titulares das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, de que trata
o art. 2?, inciso 11, alínea a, da Lei Complementar n? 73, de
1993; quarenta cargos de Procurador Seccional da União, DAS
101.4, três cargos de Adjunto do Advogado-Geral da União,
DAS 102.5, três cargos de Adjunto do Procurador-Geral da
União, DAS 102.4, e dois cargos de Assessor Jurídico, DAS
102.3.
Art. 10. As Procuradorias da União têm sede nas capitais
dos Estados e as Procuradorias Seccionais da União, nas cidades onde estejam instaladas varas da Justiça Federal.
Art. 11. A União poderá, perante Tribunal situado fora da
sede de Procuradoria Regional, ser representada por seu
Procurador-Chefe.
Art. 12. Não se aplica o disposto no art. 14 da Lei n?
8.460, de 1992, à escolha dos ocupantes dos cargos em comissão
da AG U, até que organizado seu quadro de cargos efetivos e regularmente investidos os titulares de sessenta por cento destes.
Art. 13. O Anexo II à Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar na forma do Anexo II a esta medida provisória.
Art. 14. O preenchimento dos cargos previstos nesta medida provisória dar-se-á segundo a necessidade do serviço e na
medida das disponibilidades orçamentárias.
Art. 15. Fica o Ministério da Fazenda com a responsabilidade de prestar o apoio necessário à instalação e ao funcionamento da Procuradoria Geral da União, em todo o território nacional.
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Parágrafo único. O apoio de que trata o caput compreende
o fornecimento de recursos materiais e financeiros, e será espe_
cificado pelo Advogado-Geral da União.
Art. 16, A Secretaria de Controle Interno da Presidência
da República fica responsável pelas atividades de controle interno da AGU, até a criação do órgão próprio da Instituição.
Art. 17. Até que sejam implantados os quadros de cargoS
efetivos da Advocacia Geral da União, o Advogado-Geral da
União poderá atribuir a servidor em exercício e a representante
judicial da União designado na forma do art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993, Gratificação Temporária pelo exercício
na Advocacia-Geral da União, observado o disposto neste artigo.
§ I? A Gratificação Temporária instituída no caput será
paga de acordo com os níveis e fatores constantes do Anexo Il,
aplicados sobre o valor do vencimento básico do cargo efetivo
de Advogado da União de Categoria Especial.
§ 2? Os critérios para a atribuição da Gratificação Temporária serão estabelecidos em decreto.
§ 3? A Gratificação Temporária, compativel com as demais vantagens atribuídas ao cargo efetivo ou ao emprego permanente do servidor, não se incorpora ao vencimento nem aos
proventos de aposentadoria ou de pensão, bem como não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 4? A Gratificação Temporária não poderá ser atribuída a
ocupantes de cargo ou função de confiança ou a titular de gratificação de representação de gabínete.
§ 5? O pagamento da Gratíficação Tempor.ária cessará para os representantes judiciais da União designados na forma do
art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993, na data de vigência
da Leí a que se refere o parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar n? 73, de 1993.
§ 6? A Gratificação Temporária não será computada para
os efeitos do art. 12 da Lei n? 8.460, de 1992.
Art. 18. Os cargos em comissão de Assessor Técnico
transpostos para o Gabinete do Advogado-Geral da União, con-
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forme o disposto no art. 3? da Lei n? 8.682, de 14 de julho de
1993, serão providos por profissionais idôneos de nível superior.
Art. 19. São transpostos, para as carreiras da AdvocaciaGeral da União, os atuais cargos efetivos de SubprocuradorGeral da Fazenda Nacional e Procurador da Fazenda Nacional,
comO os de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, os quais:
I - tenham titulares cuja investidura haja observado as
pertinentes normas constitucionais e ordinárias, anteriores a' 5
de outubro de 1988, e, se posterior a essa data, tenha decorrido
de aprovação em concurso público ou da incidência do § 3? do
art. 41 da Constituição;
II - estejam vagos.
§ I? N as hipóteses previstas DO inciso I, a transposição
objeto deste artigo abrange os cargos e seus titulares.
§ 2? A transposição deve observar a correlação estabelecida no Anexo IV.
§ 3? À Advocacia-Geral da União incumbe examinar, caso
a caso, a licitude da investidura noscargos aos quais alude este
artigo.
§ 4? Verificada a ocorrência de investidura ilegítima, ao
Advogado-Geral da União compete adotar, ou propor, as providências cabíveis.
Art. 20. Passam a ser de 36 meses os prazos fixados nos
arts. 66 e 69, parágrafo único, da Lei Complementar n? 73, de
1993.
Art. 21. Aos titulares dos cargos de Advogado da União
incumbem a representação judicial desta e atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relacionados àquela representação, respeitada a área de atuação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
ArL 22. O Advogado-Geral da União editará os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 23. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n:' 894, de 16 de fevereiro de 1995.
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Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz Quintão

ANEXO I

Advocacia-Geral da União (AGU)
Denominação
Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de l~ Categoria
Advogado da União de 2~ Categoria

Vencimento
IROI

Artigo 7?

524,30
490,57
458,43

208,64
199,43
190,63

IRO)

ANEXO II
Advocacia·Geral da União (AGU)
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Carreira Procurador da Fazenda Nacional
Denominação
Procurador da Fazenda Nacional

Classe
Subprocurador-GeraI
1 ~ Categoria
2~ Categoria

Quantidade
40
155
405
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ANEXO III

Advocacia-Geral da União (AGU)
Nível

Fator

GT·I
GT-I1

0,90
0,65
0,40
0,30

GT·III
GT·IV

Base de Cálculo: Vencimento básico do cargo efetivo de Advogado da União de Categoria
Especial.

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União (AGU)
_ Subprocurador-Geral da Fazenda
Nacional
- Procurador da Fazenda Nacional de
Categoria
Procurador da Fazenda NacionaI de
Categoria
Assistente Jurídico, Classe A
Assistente Jurídico. Classe B
Assistente Jurídico, Classes C e D

l~
2~

Procurador da Fazenda Nacional de
Categoria Especial
Procurador da Fazenda Nacionai de 1~
Categoria
Procurador da Fazenda Nacional de 2~
Categoria
Assistente Jurídico de Categoria Especial
Assistente Jurídico de l~ Categoria
Assistente Jurídico de 2~ Categoria
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 942. DE 16 DE MARÇO
DE 1995

--

Dispõe sobre a vinculação da Fundaçáo
Osório, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição•.adota a seguinte medi.
da provisória, com força de lei:
Art. 1? A Fundação Osório criada pelo Decreto n? 4.235,
de 4 de janeiro de 1921, com as modificações introduzidas pelo
Decreto n? 16.392, de 27, de fevereiro de 1924, e Decreto-Lei n?
8.917, de 26 de janeiro de 1946, mantidas as suas finalidades, fica vinculada ao Ministério do Exército.
Art. 2? Anualmente, o Ministério do Exército consignará
no Orçamento da União os recursos para custeio e manutenção
da Fundação Osório.
Art. 3? Ficam criados na Fundação Osório quinze cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sendo um caro
go DAS 101.6, dois cargos DAS 101.3, três cargos DAS 101.2.
um cargo DAS 102.2, oito cargos DAS 101.1 e 48 Funções Grati·
ficadas, sendo dezoito FG-1, vinte FG-2 e dez FG-3,
Parágrafo único. Ficam extintos os cargos e funções de
confiança atualmente existentes na Fundação.
Art. 4? Os atuais empregos ocupados pelos servidores
contratados. pela Fundação Osório, até 11 de dezembro de 1990,
serão incluídos:
I - no Plano Único de Classificação e Retribuição de Caro
gos e Empregos. de que trata a Lei n? 7.596. de 10 de abril de
1987, quando se tratar do docente;
11 - no Plano de Classificação de Cargos instituído pela
Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, quanto aos demais servidores.
Parágrafo úuico. O disposto neste artigo não se aplica aos
servidores ocupantes, exclusivamente, de emprego em comissão
ou função de confiança.
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Art. 5? Os servidores serão localizados no primeiro padrão da classe inicial da categoria funcional, cujas atribuições
guardem correlação com as dos empregos ocupados na data de
vigência desta ,:,e~ida provisória, obse~vada a escolaridade ou
habilitação profisaíonal exigida para o ingresso na mesma categoria funcional.

Parágrafo único. Os servidores localizados nos termos
deste artigo serão reposicionados em um padrão para cada dezoito meses de efetivo exercicio no emprego ocupado na data desta
medida provisória.
Art. 6? Os docentes serão localizados na carreira de Magistério de 1? e 2? Graus de nivel inicial da classe, cujas atribuições guardem correlação com o emprego ocupado na data de vigência desta medida provisória, observada a habilitação legal
exigida para o ingresso em mesma classe.
Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício, no emprego
de magistério ocupado na data de vigência desta medida provisória, será considerado para efeito de progressão horizontal nos
termos das normas pertinentes específicas.
Art. 7? Na hipótese de os servidores de que trata esta medida provisória estarem percebendo remuneração superidr à resultante da inclusão, observado o disposto no parágrafo único
do art. 5?, ser-lhes-ão asseguradas diferenças individuais como
vantagem pessoal nominalmente identificável em valor fixo e irreajustável.
Parágrafo único. As diferenças individuais de que trata
este artigo serão absorvidas quando o servidor mudar de padrão ou quando houver reajustamento de tabelas e não servirá
de base de cálculo para adicionais e gratificações.
Art. 8? O Ministro de Estado do Exército, por proposta
da Fundação Osório, promoverá a reforma do Estatuto e Regimento Interno da Fundação, na forma desta medida provisória,
submetendo sua estrutura e funcionamento à aprovação do Presidente da República.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 897, de 16 de fevereiro de 1995.
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Art. 10. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N? 943, DE 16 DE MARÇO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Oro
çamento do Poder Executivo e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
TíTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. I? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro N acionai e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2? O Sistema de Controle Interno do Poder ExecutiVO, sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública
Federal, tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração PÚ·
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blica Federal, .be?, co~o da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado:
UI - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros
sejam permanentemente informados sobre os dados da execução
orçamentária. financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULO II
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa
da Secretaria do T'\.souro Nacional.
Art. 4? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
tem como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II
a Secretaria Federal de Controle;
lU
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da SecretariaGeral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da
União e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
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§ I? Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste
artigo sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro
Naciona], nas áreas de sua atuação.
§ 2? As áreas de programação financeira dos órgãos da
Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5? Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denorninadas Secretarias de Controle Interno dos Ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
11 - as unidades regionais do controle interno nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
111 - a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6? Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da admínistração indireta, controladas direta ou indiretamente pela
União.
Parágrafo único. O s representantes do Tesouro !li acionai
nos conselhos fiscais deverão ser;' preferencialmente, servidores
integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam
em exercício nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério
ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7? Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de
Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela
Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como articular com as demais atividades sistêrnicas
do Governo Federal;
11 - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de
atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do
Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
111 - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas
cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro
Nacional;
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IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8? O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro N acionaI e por três conselheiros
dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos
setoriais de controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo
será exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a
voto de qualidade.

CAPÍTULO n
Das Competências
Seção I

Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação
de Gestão
Art. 9? Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2? desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, 'a
sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
In - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e
pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e
pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação
de consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração Pública Federal;
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VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físicofinanceira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analitica dos órgãos do
Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências
cabíveis;
XI
exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a
participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos oro
çamentos da União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo
sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos ôrgrãos e nas entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo,
inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos
oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais,
a supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
Seção II

Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2? desta medida provisória:
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I - elaborar a programação financeira mensal e anual
do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da
despesa públ ica:
II
zelar pelo equilibrio financeiro do Tesouro N acional;
III
administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos
internacionais;
V - controlar a divida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro N acíonaI;
VI - gerir a divida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a
execuçâo orçamentária e financeira, bem como promover o
acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública:
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro
Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal;
X
instituir e manter o Plano de Contas Único da
União;
XI
manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela
execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como 'promover as informações gerenciais necessárias à tomada de
decisões e ao apoio à supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do
Presidente da República e a consofidaçâo dos balanços dos estados, Distrito Federal e municípios:
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XIII ~ promover a integração com as demais esferas de
governo em assuntos de Administração Financeira e Contahíl].
dade.

TÍTULO III
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a
serem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder
Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1? Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamsnto da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
gj o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na: qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da
Presidência da República.
§ 2? Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão centrai.
§ 3? Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4? Dentre os membros do conselho de administração das
empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá
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mento e Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5? Sem prejuízo das competências çonstitucionais e legais de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de
Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos públicos, na forma a
ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, cujo exercicio será definido por ato
do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, dos niveis intermedário e superior' do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria
funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500,
criado pelo Decreto n? 75.461, de 7 de março de 1975, integram a
estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e
de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercício será definido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira'de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,
criados pela Lei n? 7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercicio
dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Públíca Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado e de acordo com as
atribuições dos respectivos cargos.
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Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos criados pelo Decreto-Lei n? 2.346, de 23 de julho de 1987
distribuído conforme Anexo L
'

CAPÍTULO II
Das. Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercrcio de cargo
em comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma
definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por trfbunal de
contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de Municípios:
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na
esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;

In - condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos Titulos II
e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n?
7.492, de 16 de junho de 1986, e na LeI n? 8.429, de 2 de junho de
1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo
aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que
impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos
Poderes da União, bem como para os membros de comissões de
licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado
pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas
de Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes
constantes dos arts. 12 e 13.
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CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I - atividade político-partidária:
II - profissão liberal.
Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de
Auditoria, Eíscaliaaçâo e Avaliação de Gestão, sob pena de responsahilidade administrativa.
§ I? Quando a documentação ou informação prevista neste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado
tratamento especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2? O servidor que exerce funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos
sob a sua fiscalização, ut.il iz ando-os, exclusivamente, para a
elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3? Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão O código de ética profissional aprovado pelo Presidente
da RepúbÍica.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento,
a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre
os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos
orçamentos da União.
Art. 21. Ás unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante
representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de
gestão, realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação funcional-nrozramática constante
do Orçamento Geral da União.
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TÍTULO V

-

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em
concurso público para provimento de cargos constantes das caro
reiras de Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento,
durante o programa de formação, farão jus, a título de auxilio
financeiro. a até cinqüenta por cento da remuneração do cargo a
que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade
e observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria inde·
pendente para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades Oro
ganizadas sob a forma de sociedades de economia mista e de
empresas públicas do Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar,
trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre
os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos
programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no
prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle
Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda
os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das secretarias de controle interno, dos Ministérios
civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a
transformar, mediante alteração de denominação eespeclfleação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FG) existentes no ãmbito do Sistema de Controle Interno.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
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§ I? Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle, DAS 101.6.
§ 2? Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle,
cinco cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois
cargos DAS 101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, oito cargos
DAS 102.1 e um DAS 102.2.
§ 3? Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional,
um cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos 101.3,
três cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS
102.1.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas
entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades
de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente da ocupação de cargo em
comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério
do Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento:
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
lI! - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ I? .Fica criado o cargo de Secretário de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, DAS10UL
§ 2? Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, um cargo DAS 101.5.
§ 3? Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias,as providências necessarias à organização e ao funcionamento da Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, bem como a
criar por transformação ou transferir no âmbito do Ministério
do Planejamento e Orçamento, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos e funções
de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e Funções Gratificadas (FG).
.
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamsnto, órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na
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formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza
setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e
regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos,
programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
§ I? O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e
terá sua composição e o regimento interno estabelecidos pelof
Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
§ 2? O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas
estatais com os objetivos e a execução da política econômica
mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias
básicas de políticas para a atuação das empresas estatais:
11 - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

111 - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou oligopolizados, em consonância com ,OS objetivos macroeconômicos definidos pelo Min(stério da Fazenda:
IV - estabelecimento da política de operações de crédito
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as ernprasas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a
ser encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial
e de beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de
trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
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VIU - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes .da União nos conselhos de administração das empresas estataIs;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação
das empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.
Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas E statais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que
o presidirá:
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu VicePresidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais:
di o titular da Secretaria de Politica Econômica do Ministério da Fazenda;
11 - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que
for objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista:
bl outros Ministros de E stado, nas reuniões em que forem
objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal
sob sua supervisão.
§ I? Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas
reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico das respectivas empresas;
U - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de
deliberação.
§ 2? A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do
Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3? Os Ministros de Estado serão substituidos em seus
impedimentos pelos respectivos Secretários -Executivos,
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§ 4?

O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais, aprovará, no' .prazo de sessenta dias, o seu Regimento
Interno.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n? 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser
designado para o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que a Ciset tiver atuação.»
Art. 35.. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 899, de 16 de fevereiro de 1995.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO I
Art. 14 da Medida Provisória n? 943, de 16 de março de 1995
Carreira Finanças e Controle
Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle
Total

Situação
D.L.2.346

Situaçao
Anterior

Sítuação

3.000
4.000

1.457

4.600

2.444

2.500

7.000

3.901

7.000
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ANEXO II
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória n? 943,
de 16 de março de 1995
Distribuição de Cargos

DAS

Denomínecão

Qte.

1 Secretário Federal de Controle
1 Secretário de Coordenação e Controle das Emnreeee

101.6
101.6

Estatais
101.5

7

4
1
1
1

101.4

65

37
23
01
03
01

101.3

4

102.3

3
1

Diretores de Departamento
Secretário-Adjunto de Controle
Corregedor-Geral
Secretário de Controle Interno
Coordenadores-Gerais
Delegados Federais
Corregedor-Adjunto
Diretores-Adjuntos
Chefe de Gabinete

101.2

78

04 Coordenadores
03 Assessores
01 Assessor
('8 Chefes de Divisão

102.1

14

14 Assessores

Total

174

102.2

MEDIDA PROVISÓRIA N? 944, DE 16 DE MARCO DE 1995
Dispõe sobre a assunção, pela União,
de crédito da Export Developmeut Corpora·
tion fEDe) e de debêntures emitidas pela
Embraer - Empresa Btúeiieire. de Aeronáutica S.A., bem como sobre a utilizaçáo
de créditos da União junto à Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1~ Fica a União autorizada a assumir as seguintes
dividas da Embraer - Empresa Brasíleira de Aeronáutica S .A.:
a) junto á agência Export De velopment Corporation (EDC), no
valor de até US$ 125,052,502.25 (cento e vinte e cinco mílhões
cinqüenta e dois míl, quinhentos e dois dólares norte:
americanos e vinte e cinco centavos). decorrente de empréstimo
externo; e b) referente a debêntures emitidas em I? de julho de
1989, no valor de até R$ 79.872.045,49 (setenta e nove milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, quarenta e cinco reais e quaren,
ta e nove centavos), equivalentes a até 142.171.672,29 Ufir, em
I? de julho de 1994.
Art. 2? O crédito, decorrente da sub-rogação dos direitos
relativos à assunção das dívidas mencionadas no artigo anterior, será utilizado, pela União, para aumento de capital social
da Embraer.

Art. 3? Fica a União autorizada a receber em pagamento
do crédito decorrente da assunção das obrigações da Embraer,
no valor de R$ 276.131.351,59 (duzentos e setenta e seis milhões,
cento e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e nove centavos), équivalentes a 491.511.839,79 Ufir, referente ao saldo de operação de empréstimo externo, contratado
em 2 de agosto de 1991, entre a Embraer e o Banco do Brasil
S.A., assumido pela União, em 15 de abríl de 1994, no ámbito do
Acordo de Reestruturação da Divida Externa Brasileira (1992
Financíng Plan), bens imóveis e outros bens e direitos de propriedade da Embraer, inclusive do Projeto (CBA) 123 Vector,
uma aeronave turboélice, pressurízada, para dezenove passageiros.
Parágrafo único. Não sendo apresentados bens imóveis e
outros bens e direitos de propriedade da Embraer em valor suficiente para a liquidação do montante de que trata o caput deste
artigo, a União utilizará o saldo remanescente para proceder a
aumento de capital social da Embraer, até o valor necessário
para a Iiquidez total do débito qualificado neste artigo.

Art. 4? Fica delegada competência ao Ministro de Estado
da Aeronáutica para, em nome da União, observada a legislação pertinente em vigor, formalizar o contrato de cessão onerosa' de parte dos direitos de propriedade industrial do Projeto
CBA-123 Vector.
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Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 900, 'de 16 de fevereiro de 1995.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Mauro José Miranda Gandra
MEDIDA fROVISÚRIA N? 945, DE 16 DE MARÇO DE 1995
Altera a Lei n.O 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os dispositivos adiante indicados da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art, I?
"
II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
divida pública, concorrendo para o saneamento do setor
público;
........................................................
«Art. 2? Poderão ser objeto de desestatização, nos
termos desta lei:
I - empresas e instituições ,financeiras. controladas
direta ou indiretamente pela União, instituidas por lei ou
ato do Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por
qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto
da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
))
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IV - instituições financeiras públicas e estaduais qUe
tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas
na forma do Decreto-Lein? 2.321, de 25 de fevereiro de 1987:
§ I? Considera-se desestatização a alienação, pela
União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou atra.
vés de outras controladas, preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores
da sociedade.
§ 2? Aplicam-se os dispositivos desta Lei, no que
couber, às partícípaçôes minoritárias diretas e indiretas da
União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
§ 3? Não se aplicam os dispositivos desta lei às em.
presas públicas ou sociedades de economia mista que exer.
çam atividades de competência exclusiva da União, de que
tratam os incisos XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I,
alinea c, e o art. 177 da Constituição, ao Banco do Brasil
S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não se aplicando ave·
dação aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal à alianação das referidas participações,»
«Art. 4? As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive
de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou
cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial
de seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de
seus ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços
públicos.
§ I? A transformação, a incorporação, a fusão ou a
cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais
poderão ser utilizadas a fim de viabilizar a implementação
da modalidade operacional escolhida.
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§ 2? Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.»
"Art. 5? O Programa Nacional de Desestat.ização terá
como órgão superior de decisão o Conselho N acionai de
Desestatização, diretamente subordinado ao Presidente da
República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na qualidade de Presidente;
II - Mínistro de Estado Chefe da Casa Cívíl da Presidência da República:
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado.
§ 1?

Das reuniões para deliberar sobre a desestatiza-

ção de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto, o titular do Ministério ao qual essa empresa
ou serviço se vincule.
§ 2? Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com direito a
voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3? Participará também das reuniões, sem direíto a
voto, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4? O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante ínteresse, ad referendum do colegiado.
§ 5? Quando deliberar ad referendum do Conselho, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira
reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 6? O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de E stado, bem como representante de entidades
públicas ou privadas. para participar das reuniões, sem direito a voto.
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§ 7?

-

O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado
por seu Presidente.
§ 8? Nas ausências ou impedimentos do Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, as reuniões do Con,
selho serão presididas pelo Ministro de Estado Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
§ 9? Nas suas ausências ou impedimentos, os mem.
bros do Conselho serão representados por substitutos por
eles desígnados.»
"Art. 6? Compete ao Conselho Nacional de Desestati·
z ação:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da
República,meios de pagamento e inclusão ou exclusão de
instituições financeiras de empresas, serviços públicos e
participações minoritárias no Programa;
II - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada de·
sestatíz ação:
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábilou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às
desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizaçôes;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita
pela União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a
criação de subsidiária integral, necessárias à viabilização
das desestatizações;
1j a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de
Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
IH - determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao
exercício de sua competência;
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v - deliberar sobre outras matérias ao Programa
Nacionai de Desestatização que venham a ser encaminhadas pelo Presidente do Conselho.»
"Art. 7? Compete ao Presidente do Conselho Nacionai de Desestatização:
I - presidir as reuniões do Conselho;
II - coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
UI - encaminhar à deliberação do Conselho as matérias previstas no art. 6.' desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação
de servidores da Administração Pública direta e indireta,
para integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21,
inciso IlI, desta leí.»
"Art. 8? A desestatização de serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4?,
pressupõe a delegação, pelo Poder Público, de concessão
ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada
a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes
específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do
edital de desestatização.»
«Art. 9? Sempre que houver razões que justifiquem,
a União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociaís.»

"Art. 10.

Fica criado o Fundo Nacional de Desestati-

zação, de natureza contábil, constituído mediante vincula-

ção a este, a titulo de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa Nacional de
Desestatização.
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sestatíz ação, serão, igualmente, depositadas no Fundo Na.
cional de Desestatízação.
§ 2? Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações
(RDA), intransferíveis e inegociáveis a qualquer titulo, em
favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional
de Desestatiz ação.
§ 3? Os Recibos de Depósito de Ações (RDAI, de ca·
da depositante, serão automaticamente cancelados quando
do encerramento do processo de desestatização.
§ 4? Os titulares das ações que vierem a ser vincula.
das ao Fundo Nacional de Desestatização manterão as
ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se encerre o processo de desestatização.»
« Art. 11.
A União e as entidades da Administração
indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de
Desestat.iz ação, deverão, no prazo máximo e improrrogável
de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário
Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão da
sociedade no referido Programa, depositar as suas ações
no Fundo Nacional de Desestat ização.

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de
bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de
conversões de debêntures, quando couber.»
« Art. 12.
Para salvaguarda do conhecimento público
das condições em que se processará a alienação do controle
acionário de empresa ou instituição financeira incluída no
Programa N acionaI de Desestatização, assim como de sua
situação econômica, financeira e operacional, será dada
ampla divulgação das informações necessárias, mediante a
publicação de edital, no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo
menos, os seguintes elementos:

a) justificativa da privatiaacão, indicando o percentuai
do capital social da empresa a ser alienado;
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b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e
motivos que determinaram sua estatiz ação:
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos. endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades por esta controladas direta ou indiretamente, e
aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
gl critério de fixação do valor de alienação, com base
nos estudos de avaliação;
h) valor minimo da participação a ser alienada;
II a indicação, se for o caso, de que será criada ação de
classe especial e os poderes nela compreendidos.»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas fisicas ou
jurídicas estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual ínferíor.»

«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular
dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá
utilizá-los i' preferencialmente, na quitação de suas dívidas
vencidas perante a União ,»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho N acionai de Desestatização, autorizado a definir os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos no ãmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFNDI, das Letras Hipotecárias da Caixa Econômica Federal (LH-CEFl,
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bem como dos títulos e créditos já renegociados e que, no
momento da renegociação, eram passíveis dessa utilização;
IlI - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou
contra entidades por ela controladas, inclusive aquelas em
processo de liquidação. desde que gozem de garantia ou
coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser rene·
gociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.l>
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser submetido á deliberação do órgão competente do
titular das ações.
Parágrafo único. A resolução do Conselho Nacional
de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular
das ações como instrução de voto para deliberação do órgão competente a que alude o ceput: deste art.igo,»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatiz acão será
administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), designado Gestor do Fundo..
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Deses·
tatização, aí se incluindo 08 serviços de secretaria;
U - divulgar os processos de desestatiaação, bem
como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes;
UI - constituir grupos de trabalho, integrados por
funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos
termos do art. 7?, inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestat.iz açôes:
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução
das desestatízações:
CO!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3):875-1128, mar. 1995

999
submeter ao Presidente do Conselho Nacional
de Desestatização as matérias de que trata o inciso II do
art. 6? desta lei;

v -

VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrenda
menta de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da
União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras
matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a
critério do Conselho N acionai de Desestatização, ser feito
pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de
empresa especializ ada..
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa N acionai de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil,
das informações 50 bre as mesmas, necessárias à execução
dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação
ou omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento
de informações e outros dados necessários à execução dos
processos de desestatiz ação.»
«Art." 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de DesestaÜzação caberá uma remuneração de"O,2% (dois décimos por
cento) do valor liquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais. bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. N a hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a
juízo do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, pow

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3):875-1128, mar. 1995

1000
derão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artigo.:
Art. 2? No caso de o Conselho Nacional de Desestatização
deliberar a dissolução de sociedade incluida no PND, aplicarse-ão, no que couber, as disposições da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990.
Art. 3? O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica
aos ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatizacâo, na hipótese de serem demandados em razão
da prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas
funções no referido órgão.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 901, de 6 de fevereiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Iàdependênc ía e
107? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N? 946, DE 16 DE MARCO DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuições para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, 'com força de lei:
Art. I? A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide sobre sua remuneração, conforme definida no inciso IH do
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da mediante aplicação das aliquotas estabelecidas na tabela a
seguir, com vigência a partir de 1 ~ de julho de 1994 e até a data
de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil:
Faixas

Alíquota

(com base na Lei n? 8.622, de 19.1.93, Anexo IIll

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA. inclusive

9

RemuneraçãO correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, excluaive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV- NI, inclusive

10

RemuneraçãO correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C.
Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
IV,NS

12

Art. 2~ A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade .Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal, de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme
definida no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que se refere o inciso 1, respeitado o disposto no art. 17 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3? Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional
nos prazos e nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo úníco, Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou da entidade infratora, respondendo com
as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n~ 8.112, de
11 de dezembro de 1990.
Art. 4~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n~ 904, de 16 de fevereiro de 1995.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÚRIA N? 947, DE 22 DE MARÇO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n.a 8.981, de 20 de janeiro de .1995, que altera
a legislação tributária federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? OS dispositivos da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de
1995, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. À opção do contribuinte, o saldo do imposto
a pagar poderá ser parcelado em até quatro quotas iguais,
mensais e sucessivas. observado o seguinte:
IH - as demais quotas, acrescidas da variação da
Ufir verificada entre o trimestre subseqüente ao período de
apuração e o do pagamento, vencerão no último dia útil de
cada mês;
«Art. 30.
.
.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, in'
clusíve, aos casos de empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. lOdo Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, com pessoa jurídica, de direito público,
ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade
de economia mista ou sua subaidiáría.»
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«Art. 33. O imposto de renda de que trata esta Seção será' calculado mediante a aplicação da alíquota de
25% sobre a base de cálculo e pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores>
«Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa juridica
poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o imposto de
renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem
como os incentivos de dedução do imposto, relativos ao
Programa de
Alimentação do
Trabalhador,
ValeTransporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audíovisual, observados os limites e prazos prevístos na legislação vigente.»
«Art. 35.
.
.
«§ 2? Estão dispensadas do pagamento de que tratam
os arts. 28 e 29 as pessoas jurídícas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do anocalendário.
§ 3? O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro
do ano-calendário, poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado
com base no disposto nos arts. 28 e 29.
§ 4? O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo.»
«Art. 36.
.
.
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja
superior ao limite de 12.000.000 de Ufir, ou proporcional ao
número de meses do período. quando inferior a doze meses;

x - que, no decorrer do ano-calendário, tenham
suspendido ou reduzido o pagamento do imposto, na forma
do art. 35;
Col. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1004
XI - que tenham sócios ou acionistas pessoas
juridicas;
XII - cujo titular, SOClO ou acionista participe com
mais de cinco por cento do capital de uma ou mais sociedn,
des, quando a soma das receitas totais das empresas inter.
ligadas ultrapassar o limite previsto no inciso I deste artí.

go:
XIII - cuja receita decorrente da venda de bens irn.
portados seja superior a cinqüenta por cento da receita
bruta da atividade.
Parágrafo único.
"Art. 37

.

§ 5?
b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes
mensais (art. 35):
b.ll que o valor pago a menor decorreu da apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro, na forma da legislação comercial e fiscal; ou
b.2) a existência de prejuízos fiscais, a partir do mês
de janeiro do referido ano-calendário.

"Art. 40.
.
.
I - pago em quota única até o último dia útil do mês
de março do ano subseqüente, se positivo;
11 - compensado com o imposto a ser pago a partir
do mês de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração
de rendimentos, a restituição do montante pago a maior."
"Art. 43.
.
,
.
§ 8? O débito dos prejuízos a que se refere o parágrafo anterior poderá ser efetuado, independentemente de se
terem esgotados os recursos para sua cobrança, após o decurso de:
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a) um ano de seu vencimento, se em valor inferior a
5.000 Ufirs, por devedor;
b) dois anos de seu vencimento se superior ao limite
referido na alínea a, não podendo exceder a 25% do lucro
real, antes de computada essa dedução.
§ 9? Os prejuízos debitados em prazos inferiores,
conforme o caso, aos estabelecidos no parágrafo anterior,
somente serão dedutíveis quando houverem sido esgotados
os recursos para sua cobrança.

§ 11. Os débitos a que se refere a alínea b do § 8? não
alcançam os créditos referidos nas alíneas a, b, c, d, e e h
do § 3?"
«Art. 44. As pessoas jurídicas, cuja receita total, no
ano-calendário anterior, tenha sido igualou inferior a
12.000.000 de Ufir, poderão optar, por ocasião da entrega
da declaração de rendimentos, pelo regime de tributação
com base no lucro presumido .
••••• . . . . . . ••. . . . •••. •. . . . •••. . . . •••• ••••. . . ••••. •. . •. •. »

«Art. 53.
§ I? Poderão ser deduzidos do imposto apurado na
forma deste artigo o imposto de renda pago ou retido na
fonte, ressalvado o disposto no art. 76, eos incentivos de
dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação
do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente, bem como o disposto
no § 2? do art. 39.
§ 2? O imposto de renda de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente ao
de ocorrência dos fatos geradores.»

«Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar,
até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no anocalendário anterior .

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

))
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"Art. 57.

-•

0."

••••••••••••••••••••••••••••

•

••••••••

...................................................... .
§ 2? No caso das pessoas jurídicas de que trata o in.
ciso UI do art. 36, a base de cálculo da contribuição social
corresponderá ao valor decorrente da aplicação do percen.
tual de nove por cento sobre a receita bruta ajustada
quando for o caso, pelo valor das deduções previstas n~
art. 29.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1)

"Art. 71. Fica dispensada a retenção do imposto de
renda na fonte 80 bre rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa ou de renda variável quando o beneficiário
do rendimento declarar à fonte pagadora, por escrito, Sua
condição de entidade imune ,»
"Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de
renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será:
.........................................................
§ 5? Na hipótese do § 4?, a parcela das perdas adicionadas poderá, nos anos-calendário subseqüentes, ser excluída na determinação do lucro real, até o limite correspondente à diferença positiva apurada em cada ano, entre
os ganhos e as perdas decorrentes das operações realizadas .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I)

«Art. 89. Serão aplicadas multas de mil Ufirs e de
duzentas Ufirs, por mês ou fração de atraso, às pessoas
jurídicas, cuja escrituração no Diário ou Livro Caixa (art.
45, parágrafo único), respectivamente, contiver atraso superior a noventa dias, contado a partir do último mês escriturado.
§ I? O prazo previsto neste artigo não beneficia as
pessoas jurídicas que se valerem das regras de redução ou
suspensão dos tributos de que trata o art. 35.
§ 2? A não-regularização no prazo previsto na intimação acarretará o agravamento da multa em cem por cento
sobre o valor anteriormente aplicado, sem prejuízo do disposto no art. 47.»
«Art. 90.
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Art. 14. O valor do ITR deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele em que o contribuinte
for notificado .
... . . . . . ... ........ ... ;
"Art. 91.
.
Parágrafo único. .
.

.

)

8.2) o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa média
mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida
Mobiliária Federal Interna, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um
por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado;
.•••.•••••••••

~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n

"Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação, aprovados até 3 de junho
de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação (Befiex), poderão compensar o prejuízo fiscal verificado em período-base
com o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros ou
dividendos a seus sócios ou acíonistas.»
Art. 2? O disposto na alínea b do § 3? do art. 43 da Lei n?
8.981, de 1995, somente se aplica aos créditos relativos a:
I - operações de empréstimos, ou qualquer forma de
adiantamento de recursos;
II - aquisição de títulos e valores mobiliários de renda fixa, cujo devedor ou emitente seja pessoa jurídica de direito público, ou empresa sobre o seu controle, sociedade de economia
mista, ou sua subsidiária;
III - fundos administrados por qualquer das pessoas
jurídicas referidas no inciso lI.
Parágrafo único. Está também abrangida pelo disposto na
alínea b do § 3? do art. 43 da Lei n? 8.981, de 1995, a parcela de
crédito correspondente ao lucro diferido nos termos do art. 10
do Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
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-

Art. 3? O saldo credor da conta de correção monetária de
que trata o inciso II do art. 4? da Lei n? 7.799, de 10 de julho de
1989, apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, será computado na determinação do lucro real, podendo o
contribuinte diferir, com observância do disposto nos arts. 4? e
8? desta medida provisóría, a tributação do lucro inflacionário
não realizado.
Art. 4? Considera-se lucro inflacionário, em cada anocalendário, o saldo credor da conta de correção monetária, ajus,
tado pela diminuição das variações monetárias e das receitas e
despesas financeiras computadas na determinação do lucro
liquido do ano-calendário.
§ I? O ajuste será procedido mediante a dedução, do saldo
credor da conta de correção monetária, de valor correspondente
à diferença positiva entre a soma das despesas financeiras com
as variações monetárias passivas e a soma das receitas financeiras com as variações monetárias ativas.
§ 2? O lucro inflacionário a tributar será registrado em
conta especial do Livro de Apuração do Lucro Real, e o saldo
transferido do ano-calendário anterior será corrigido monetária.
mente com base na variação do valor da Ufir verificada entre o
primeiro dia seguinte ao do balanço de encerramento do anocalendário anterior e o dia seguinte ao do balanço do exercício
da correção.
Art. 5? Em cada ano-calendário, considerar-se-á realizada
parte do lucro inflacionário proporcional ao valor, realizado no
mesmo periodo, dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária.
§ 1? O lucro inflacíonário realizado em cada anocalendário será calculado de acordo com as seguintes regras:
a) será determinada a relação percentual entre o valor dos
bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizado
no ano-calendário, e a soma dos seguintes valores:
a.I] a média do valor contábil do ativo permanente no
início e no final do ano·calendário;
a.2) a média dos saldos, no início e no fim do anocalendário, das contas representativas do custo dos imóveis não
classificados no ativo permanente, das contas representativas
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das aplicações em ouro, das contas representativas de adiantamentos a fornecedores de bens sujeitos à correção monetária,
salvo se o contrato previr a indexação do crédito, e de outras
contas que venham a ser determinadas pelo Poder Executivo,
considerada a natureza dos bens ou valores que representem;
b) o valor dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária, realizado no ano-calendário, será a soma dos seguintes valores:
b.1) custo contábil dos imóveis existentes no estoque no
início do ano-calendário e baixados no curso deste;
b.2) valor contábil, corrigido monetariamente até a data da
baixa, dos demais bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária, baixados no curso do ano-calendário;

b.3) quotas de depreciação, amortização e exaustão, computadas como custo ou despesa operacional do ano-calendário;

bA) lucros ou dividendos, recebidos no ano-calendário, de
quaisquer participações societárias registradas como investimento;
c) o montante do lucro inflacionário realizado do anocalendário será determinado mediante a aplicação da percentagem de que trata a alinea a sobre o lucro inflacionário do mesmo ano-calendário;

d) a percentagem de que trata a alinea a será também aplicada, em cada ano, sobre o lucro inflacionário, apurado nos
anos-calendário anteriores, excetuado o lucro inflacionário
acumulado existente em 31 de dezembro de 1994.
§ 2? O contribuinte que optar pelo diferimento da tributação do lucro inflacionário não realizado deverá computar na determinação do lucro real o montante do lucro inflacionário realizado (§ I?) ou o valor determinado de acordo com o disposto no
art. 9?, e excluir do lucro liquido do ano-calendário o montante
do lucro inflacionário do próprio ano-calendãrio.

Art. 6? A pessoa jurídica deverá considerar realizado em
cada ano-calendário, no mínimo, dez por cento do lucro inflacionário, quando o valor, assim determinado, resultár superior ao
apurado na forma do § I? do art. 5?
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§ 1? A realização de que trata este artigo aplica-se ínclus].
ve ao valor do lucro inflacionário apurado no próprio anocalendário.
§ 2? Quando a realização de que trata o art. 5? resultar superior à parcela mínima a que se refere o caput deste artigo, o
valor excedente será deduzido das parcelas do lucro inflacioná_
rio a realizar em cada ano, na mesma proporção verificada entre
o valor do excedente e o valor do saldo do lucro inflacionário a
realizar, deduzido da parcela mínima referida.
Art. 7? Nos casos de incorporação, fusão, cisão total ou
encerramento de atividades, a pessoa jurídica incorporada, fusionada, cindida ou que encerrar atividades deverá considerar
integralmente realizado o lucro inflacionário acumulado.
§ 1? Na cisão parcial, a realização será proporcional à parcela do ativo, sujeito à correção monetária, que tiver sido vertida.
§ 2? Para os efeitos deste artigo, considera-se lucro inflacionário acumulado a soma do lucro inflacionário de anoscalendário anteriores, corrigido monetariamente, deduzida das
parcelas realizadas.
Art. 8? A partir de 1? de janeiro de 1996, a pessoa jurídica
deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo, 1/120 do
lucro inflacionário, corrigido monetariamente, apurado em cada
ano-calendário anterior.
Parágrafo único. A parcela realizada na forma deste artigo
integrará a base de cálculo do imposto de renda devido mensalmente.
Art. 9? A pessoa jurídica que tiver saldo de lucro inflacíonário a tributar e que vier a ser tributada pelo lucro arbitrado
deverá adicionar esse saldo, corrigido monetariamente, à base
de cálculo do imposto de renda.
Art. 10. A partir de 1? de janeiro de 1996, a base de cálculo do imposto de renda, em cada mês, de que trata o art. 28 da
Lei n? 8.981, de 1995, será determinada mediante a aplicação do
percentual de 3,5% sobre a receita bruta registrada na escrituração auferida na atividade.
§ 1? Nas seguintes atividades, o percentual de que trata
este artigo será de:
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a) um por cento sobre a receita bruta mensal auferida na
revenda de combustível;
b) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida sobre a prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços
de transporte, exceto o de carga;
c) vinte por cento sobre a receita bruta mensal auferida
com as atividades de:
c.l) prestação de serviços, cuja receita remunere essencialmente o exercício'. pessoal, por parte dos sócios, de profissões
que dependam de habilitação profissional legalmente exigida; e
c.2) intermediação de negócios, da administração de imóveis, locação ou administração de bens móveis;
d) 3,5% sobre a receita bruta mensal auferida na prestação
de serviços hospitalares.
§ 2? No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade.

§ 3? As receitas provenientes de atividade incentivada não
comporão a base de cálculo do imposto na proporção do beneficio a que a pessoa iurídíca, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.

Art. 11. A partir de I? de janeiro de 1996, o lucro real ou
arbitrado da pessoa jurídica estará sujeito a um adicional do
imposto de renda à alíquota de dez por cento sobre a parcela:
I
do lucro real que ultrapassar R$204.000,OO;
II - do lucro arbitrado que ultrapassar R$17.000,OO.
§ I? A alíquota de adicional de que trata este artigo será
de quinze por cento para bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta.
§ 2? O valor de adicional será recolhido integralmente,
não sendo permitidas quaisquer deduções.
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O limite provido no inciso I será proporcional ao número de meses transcorridos do ano-calendário, quando o perio.
do de apuração for inferior a doze meses.
Art. 12. O disposto nos arts. 42 e 58 da Lei n? 8.981, de
1995, vigorará até 31 de dezembro de 1995.
Art. 13. A partir de I? de abril de 1995, os juros de qUe
tratam a alinea c do parágrafo único do art. 14 da Lei n? 8.847
de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6? da Lei
n? 8.850, dezê de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n? 8.981,
de 19~5, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
«a.2» da Lei n? 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa refe·
rencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SeUc)
para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de I? de janeiro de
1995, exceto os arts. 10 e 11, que produzirão efeitos a partir de
I? de janeiro de 1996, e o art. 13, com vigência a partir de I? de
abril de 1995.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, e, espscificamente, o § 3? do art. 44, O §§ 4? do art. 88, e os arts. 104, 105
e 113 da Lei n:' 8.981, de 1995, bem como o inciso IV do art. 7?
das Leis n?s 8.256, de 25 de novembro de 1991, e 8.857, de 8 de
março de 1994.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
§ 3?

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÚRIA N? 948, DE 23 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a inetítuiçãa de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos industrializados, para ressarcimento do valor
do pIS/Pasep e Cofins nos casos que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1? O produtor exportador de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam
as Leis Complementares nr s 7, de 7 de setembro de 1970, 8. de 3
de dezembro de 1970. e 70. de 30 de dezembro de 1991. incidentes sobre as respectivas aquisições. no mercado interno. de
matérias-primas. produtos intermediários e material de embalagem. para utilização no processo produtivo.
Art. 2? A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições
de matérias-primas. produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior. do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplícação do percentual de 5.37% sobre a base de cálculo definida
neste artigo.
Art. 3? Para os efeitos desta medida provisória. a apuração do montante da receita operacional bruta. de receita de exportação e do valor das matérias-primas. produtos intermediários e material de em balagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art.
I? tendo em vista o valor constante da respectiva nota fiscal
de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á. subsidiariamente. a legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento. respectivamente. dos conceitos de receita operacional bruta e de produção. matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4? Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensação do Imposto sobre
Produtos Industrializados devido. pelo produtor exportador,
nas operações de venda no mercado interno, far-sa-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5? A eventual restituição. ao fornecedor. das importâncias recolhidas em pagamento das contribuições referidas no
art. I? bem assim a compensação mediante crédito, implica
imediato estorno. pelo produtor exportador, do valor correspondente.
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Art. 6? O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida
provisória, inclusive quanto aos requisitos e à periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos docurnen,
tos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efatuados pelo produtor exportador.
Art. 7? O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8? São declarados insubsistentes os atos praticados
com base na Medida Provisória n? 905, de 21 de fevereiro de
1995.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 23 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N? 949, DE 23 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a contratar

com a Iteiou Binacional pagamento de débito junto ao Tesouro Nacional com títulos
da dívida externa brasileira, denominados
»Brezil In vestment Bond (RIB)>>, em valor
correspondente a até U8$92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar contrato com o Itaipu Binacional para pagamento de débito junto
ao Tesouro Nacional com .títulos da dívida externa brasileira,
denominados «Braail Investment Bond (EIB)", em valor corCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1015
respondente a até US$ 92,800,000.00 (noventa e dois milhões e
oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América).
Art. 2? O débito a que se refere o artigo anterior, decorrente substancialmente do Aviso MF-087/85, que autorizou o
Tesouro Nacional a honrar garant.ia prestada a empréstimo externO em beneficio da Itaipu Binacional, será cancelado pelo Tesouro Nacional após comunicação do Morgan Guaranty Trust
Company of New York, Agente Fiscal dos titulos referidos no
art. I?

Art. 3? Os titulos serão recebidos pela Itaipu Binacional
em pagamento de divida da Administração N acionai de Eletricidade (Ande), empresa estatal paraguaia detentora de metade do
capital da Itaipu Binacional, em operação externa vinculada a
operação interna.
Art. 4.? O contrato entre a Itaípu Binacional e a União Federal, com interveniência da Ande, terá as seguintes condições
financeiras:
I - os titulos serão recebidos pela Itaipu Binacional pelo
seu valor nominal;
II - o deságio obtido pela Ande no mercado secundário,
em decorrência da aquisição dos títulos, será rateado com o Tesouro Nacional e por este apropriado na proporção de cinqüenta
por cento de seu montante;
III - os custos em que, comprovadamente, incorrer a Ande para aquisição dos titulos serão deduzidos do deságio, previamente ao rateio previsto no inciso anterior, até o limite de dez
por cento do valor total da operação.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 906, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 23 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 950, DE .23 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Con.
tribuição para o Programa de IntegracAo
Socíel (PIS), devida pejas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1 fi do art. 22 da Lei n.O
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Para efeito exclusivo de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n? 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos
Decretos-Leis n?s 2.445 e 2.449, de 29 de junho de 1988, e 21 de
julho de 1988, respectivamente, as pessoas juridicas referidas no
§ I? do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão
efetuar, nos exercicios financeiros de 1994 e 1995, as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações
de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas;
II - valores correspondentes a diferenças positivas;
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações «swap» ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do
exterior;
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c) despesas de cessão de créditos;

d) despesas de câmbio;
despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
f) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
d) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa, incluidoa
na receita bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas
e fechadas:
a) parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisoes ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa inc1uidos na receita bruta operacional;
VI - no caso de empresas de capitalização:
a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluidos
na receita bruta operacional.
§ I? Consideram-se despesas ou encargos, para fins do
disposto neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada
a dedução de juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o .dísposto no parágrafo seguinte.
e)

§ 2? No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas operações, desde que destacados de qualquer outra
espécie de remuneração ou de atualização.
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-

§ 3? A correção monetária do imobilizado de arrendamen_
to mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor
das despesas e dos encargos de que tratam as alíneas a e d do
inciso lII.
§ 4? N o caso das empresas de arrendamento mercantil, a
dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela rela.
ção entre os recursos que deram origem às deduções de que tra.
tam as alíneas a a c do inciso III e o imobilizado de arrenda_
mento mercantil.
§ 5? Nas operações realizadas em mercados futuros, sujei.
tos a ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é
o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6? As exclusões de deduções previstas neste artigo
restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades
nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.

Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas
juridicas mencionadas no § I? do art. 22 da Lei n:' 8.212, de
1991, obrigadas à contribuição de que trata a Lei Complementar
ll? 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 3? As empresas públicas, sociedades de economia
mista e respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades
controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas a pessoa jur ídica pela legislação do imposto
de renda, e as sociedades cooperativas, em relação às operações
praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados com prejuízo que não representem ingresso de
novas receitas.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 907; de 21 'le fevereiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de I? de junho de
1994.
Art. 6? Ficam revogados o art. 5? da Lei n? 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2? do art. 1? do Decreto-Lei
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n? 2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 2.449,
de 1988_
Brasília, 23 de março de 1995; 174? da Independência. e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÚRIA N? 951, DE 23 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário minimo, altera disposições das Leis D.O 8.212 e
n.O 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir de I? de setembro de 1994, o salário mínimo fiça fixado em R$ 70,00 (setenta reais) mensais, R$ 2,33
(dois reais e trinta e três centavos) diários e R$ 0,32 (trinta e
dois centavos) horários.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a politica nacional do salário mínimo, bem assim sobre novas medidas necessárias à compatibilização da mesma com o equilíbrio das contas
públicas, especialmente na área da Previdência Social.
Art. 2? O art. 30 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei n:' 8.620, de 5 de janeiro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30. .
.
1-

.

b) recolher o produto arrecadado na forma da alinea
anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos a seu
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serviço, no dia 2 do mês seguinte ao de competência, pror.
rogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o
vencimento cair em dia em que não haja expediente bancá.
rio;

........................................................
UI - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art.
25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação de ven.
da ou consignação da produção, na forma estabelecida em
regulamento .

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

))

Art. 3? Os arts. 106, com a redação dada pelas Leis n?s
8.861, de 25 de março de 1994, e 8.870, de 15 de abril de 1994, e
143 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 106. Para comprovação do exercício de ativídade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a
apresentação da Carteira de Identificação e Contribuição
(CIC) referida no § 3? do art. 12 da Lei n? 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Parágrafo único. A comprovação do exercício de atívidade rural referente a período anterior a 16 de abril de
1994, observado o disposto no § 3? do art. 55 desta lei, faro
se-á alternativamente através de:
lU - declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
desde que homologada pelo INSS;
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de
produtores em regime de economia familiar;
V - bloco de notas do produtor rural.»
"Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como
segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou
VU do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por
idade, ao valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta lei,
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desde que comprove o exercrcio de atividade rural, ainda
que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idênticos à
carência do referido benefício.»
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 908, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasíia, 23 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÚRIA N? 952, DE 23 DE MARÇO DE 1995
Dá nova redsçeo a dispositivos das
Leis n!'s 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e
8.541, de 23 de dezembro de 1992, que alteram a-legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O disposto no art. 2? da Lei n:' 8.849, de 28 de [aneíro de 1994, somente se aplica aos dividendos, às bonificações
em dinheiro, aos lucros e outros interesses, apurados, a partir
de I? de janeiro de 1994, pagos ou creditados por pessoa jurídica
tributada com base no lucro real a sócios ou acionistas, pessoas
físicas ou [urídicas, residentes ou domiciliadas no País.
Art. 2? Os dispositivos da Lei n? 8.849, de 1994, adiante
indicados, passam a vigorar com a seguinte redação,
renumerando-se para 9? o seu art. 8?:
«Art. 2?

"

.
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§ I?

O imposto descontado na forma deste artigo se-

rá:

a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste
anual do beneficiário, pessoa física, assegurada a opção
pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção
monetária, compensável com o imposto de renda que a pessoa jurídica beneficiária, tributada com base no lucro real
tiver de recolher relativo à distribuição de dividendos, bo:
nificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
§ 2? A compensação a que se refere a alínea b do parágrafo anterior poderá ser efetuado com o imposto de renda, que a pessoa jurídica tiver que recolher, relativo à retenção na fonte sobre a distribuição de lucros ou dividendos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
§ 3? Em relação aos fatos geradores ocorridos, até 31
de dezembro de 1994, o imposto a que se refere este artigo
será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir], pelo valor desta fixado para o mês de Ocorrência do fato gerador.
§ 4? A incidência prevista neste artigo alcança exclusivamente a distribuição de lucros apurados na -escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base no
lucro real.

§ 5? Em relação aos fatos geradores ocorridos, até 31
de dezembro de 1994, o imposto descontado na forma deste
artigo será recolhido até o último dia útil do mês seguinte
àquele em que ocorrer o fato gerador, reconvertido para
reais com base em expressão monetária da Ufir vigente no
mês de pagamento.

Art. 3? Os aumentos de capital das pessoas jurídicas
mediante incorporação de lucros ou reservas não sofrerá
tributação do imposto sobre a renda.
§ I? Podem ser capitalizados nos termos deste artigo
os lucros apurados em balanço, ainda que não tenham sido
submetidos à tributação.
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§ 2? A isenção estabelecida neste artigo se estende
aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, beneficiárias de
ações, quotas ou quinhões resultantes do aumento do capital social, e ao titular da fírma ou empresa individual.
§ 3? O disposto no § 2? não se aplica se a pessoa
jurídica, nos cinco anos anteriores à data de incorporação
de lucros ou reservas ao capital, restituiu capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, neste
caso, o montante dos lucros ou reservas capitalizados será
considerado, até o montante da redução do capital, corrigido monetariamente com base na variação acumulada da
Ufir, como lucro ou dividendo distribuído, sujeito, na forma da legislação em vigor, à tributação na fonte e na declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos acionistas, ou do titular da pessoa
jurídica.
§ 4? Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco anos subseqüentes à data da incorporação de lucros ou reservas,
restituir capital social aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social ou, em caso de liquidação, sob a
forma de partilha do acervo líquido, o capital restituído
considerar-se-á lucro ou dividendo distribuído, sujeito, nos
termos da legislação em vigor, à tributação na fonte e na
declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos acionistas ou do titular.

§.5? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
nos casos de:
a) aumento do capital social mediante incorporação de
reserva de capital formada com ágio na emissão de ações,
com o produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, ou com correção monetária de capital;
b) redução de capital em virtude de devolução aos herdeiros da parte de sócio falecido, nas sociedades de pessoas;
c) rateio do acervo líquido da pessoa jurídica dissolvida, se o aumento de capital tiver sido realizado com a incorporação de ações ou quotas bonifícadas por sociedade
de que era sócia ou acionista;
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d) reembolso de ações, em virtude de exercicio, pelo
acionista, de direito de retirada assegurado pela Lei n?
6.404, de 15 de dezembro de 1976,
§ 6? O disposto nos §§ 3? e 4? não se aplica às socie.
dades de investimento isentas de imposto.
§ 7? A sociedade incorporadora e a resultante da fusão sucedem as incorporadas ou fundidas, sem interrupção
de prazo, na restrição de que tratam os §§ 3? e 4?
§ 8? As sociedades constituídas por cisão de outra e
a sociedade que absorver parcela de patrimônio da socieds.
de cindida sucedem a esta, sem interrupção de prazo, na
restrição de que tratam os §§ 3? e 4?
§ 9? Nos casos dos §§ 7? e 8?, a restrição aplica-se ao
montante dos lucros ou reservas capitalizados proporcional
à contribuição:
a) da sociedade incorporada ou fundada para o capital
social da incorporadora ou resultante da fusão; ou
b) de parcela do patrimônio líquido da sociedade cindída para o capital social da sociedade que absorveu essa
parcela.
Art. 4?
.
Art. 5? A soma das deduções a que se referem as
Leis n?s 6.321, de 14 de abril de 1976, 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e o Decreto-Lei n? 2.433, de 19 de maio de
1988, não poderá reduzir o imposto devido em mais de cinco por cento, observado o disposto no § 2? do art. 10 da Lei
n? 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Art. 6? A soma das deduções a que se referem o § 2?
do art. 26 da Lei n:' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e o §
2? do art. I? da Lei n? 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá reduzir o imposto devido pela pessoa jurídica em mais
de três por cento, observado o disposto no § 2? do art. 10
da Lei n? 8.541, de 1992.
Parágrafo único. O valor absoluto do limite global
dos incentivos de que trata este artigo será fixado, anualmente, pelo Poder Executivo, obedecido o limite nele estabelecido.
Art. 7?
»
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Art. 8? O beneficiário dos rendimentos de que trata o
art. 2? que, mediante prévia comunicação à Secretaria da
Receita Federal, optar pela aplicação do valor dos lucros e
dividendos recebidos, na subscrição de aumento de capital
de pessoa jurídica, poderá requerer a restituição do correspondente imposto de renda retido na fonte por ocasião da
distribuição.
§ i? A restituição subordina-se ao atendimento cumulativo das seguintes condições:
a) os recursos sejam aplicados, na subscrição do aumento de capital de pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, no prazo de até noventa dias da data em que os
rendimentos foram distribuídos ao beneficiário;
b) a icorporação, mediante aumento do capital social
da pessoa jurídica receptora, ocorra no prazo de até noventa dias da data em que esta recebeu os recursos;
c) o valor dos lucros e dividendos recebidos, até 31 de
dezembro de 1994, será convertido em quantidade de ufir,
pelo valor dessa, vigente no mês da distribuição e reconvertido para reais com base no valor de Ufir fixado para o
mês dos atos referidos nas alíneas a e b.
§ 2? O valor do imposto a restituir, em relação aos
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, será
o correspondente, à quantidade de Ufir, determinada nos
termos do § 3? do art. 2?, aplicando-se, para a reconversão
em reais, o valor da Ufir vigente no mês da restituição, a
qual deverá ser efetuada no prazo de sessenta dias, contados da incorporação a que se refere a alínea b.
§ 3? Em relação aos fatos geradores ocorridos, a partir de i? de janeiro de 1995, o valor do imposto de renda na
fonte, ou pago pelo contribuinte, correspondente às receitas computadas na base de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica, poderá, para efeito de compensação com o
imposto apurado no encerramento do ano-calendário, ser
atualizado monetariamente, com base na variação da Ufir
verificada entre o trimestre subseqüente ao da retenção ou
pagamento e o trimestre seguinte ao da compensação.
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§ 4? Ao aumento de capital procedido nos termos
deste artigo aplicam-se as normas do art. 3?, relativamente
à tributação pelo imposto de renda.
§ 5? Fica o Ministro da Fazenda autorizado a expedir
normas necessárias à execução do disposto neste artigo...'
Art. 3? Os arts. 43 e 44 da Lei n:' 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 43. ..... . . . . . ...... ............ .............
... . ...... . . . ....... . . .. . . ..... .........................
§ 2? O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, bem corno
a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, e o
imposto e a contribuição incidentes sobre a omissão serão
definitivos.
§ 3? A base de cálculo de que trata este artigo será
convertida em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
(Ufir], pelo valor desta do mês da omissão.
§ 4? Considera-se vencido o imposto e as contribuições para a seguridade social na data da omissão.
Art. 44.
.
..
§ I? O fato gerador do imposto de renda na fonte
considera-se ocorrido no dia da omissão ou da redação indevida .

.

.
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Art. 4? As multas previstas na legislação tributária federal, cuja base de cálculo seja o valor da operação, serão calculadas sobre o valor desta, atualizado monetariamente com base
na variação da Ufir verificada entre o mês da operação e o mês
do respectivo pagamento ou lançamento de ofício.
Parágrafo único. No caso de lançamento de ofício, a base
de cálculo da multa, atualizada monetariamente na forma deste
artigo, será convertida em quantidade de Ufir, pelo valor desta,
vigente no mês do lançamento.
Art. 5? Presume-se, para efeitos legais, rendimento pago
aos sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na proporção da
participação do capital social, ou integralmente ao titular da
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empresa individual, o lucro arbitrado deduzido do imposto de
renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro,
Parágrafo único. Em relação aos fatos geradores ocorridos,
até 31 de dezembro de 1994, o rendimento referido no caput deste artigo será tributado, exclusivamente na fonte, à alíquota de
15%, devendo o imposto ser recolhido até o último dia útil do
mês seguinte ao do arbitramento.
Art. 6? Fica reduzida para 1,5% a alíquota do imposto de
renda na fonte, de que tratam os arts. 52 e 53 da Lei n:' 7.450, de
23 de dezembro de 1985.
Art. 7? O Banco Central do Brasil poderá deduzir da base
de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep], as despesas por ele incorridas com operações realizadas para regular e executar as políticas monetária e cambial do Governo Federal, vedada a dedução
de qualquer despesa administrativa.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 909, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos, com referência aos arts. I?,
2? e 5?, a partir de I? de janeiro de 1994, observado o período de
vigência da Ufir diária, nos termos da legislação pertinente.
Brasília, 23 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÚRIA N? 953, DE 23 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
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CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional
Art. I? A partir de I? de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser o Real (art. 2? da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
§ I? As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do símbolo R$.
§ 2? A centésima parte do Real, denominada «centavo" ,
será escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.
§ 3? A paridade entre o Real e o Cruzeiro Real, a partir de
I? de julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade Real
de Valor (URV) e o Cruzeiro Real fixada pelo Banco Central do
Brasil para o dia 30 de junho de 1994.
§ 4? A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá fixa para os fins previstos no art. 3?, § 3?, da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994, e no art. 2? desta medida provisória.
§ 5? Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária nos mercados de valores mobiliários e de títulos da dívida pública, na cotação de moedas estrangeiras, na Unidade Fiscal de Referência (Ufir) e na determinação da expressão monetária de outros valores que necessitem da avaliação de grandezas
inferiores ao centavo, sendo as frações resultantes desprezadas
ao final dos cálculos.

Art. 2? O Cruzeiro Real, a partir de I? de julho de 1994,
deixa de integrar o Sistema Monetário Nacional, permanecendo
em circulação como meio de pagamento as cédulas e moedas dele representativas, pelo prazo de trinta dias, na forma prevista
nos §§ 3? e 4? do art. 3? da Lei n? 8.880, de 1994.
§ I? Até o último dia útil de julho de 1994, os cheques ainda emitidos com indicação de valor em Cruzeiros Reais serão
acolhidos pelas instituições financeiras e pelos serviços de compensação, sem prejuízo do direito ao crédito nos termos da legislação pertinente.
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§ 2? Os prazos previstos no caput e no parágrafo anterior
poderão ser prorrogados pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? Os documentos de que trata o § I? serão acolhidos e
contabilizados com a paridade fixada, na forma do art. i?, § 3?,
para o dia i? de julho de 1994.
Art. 3? O Banco Central do Brasil emitirá o Real mediante a prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente, observado o disposto no art. 4? desta medida provisó-

ria.
§ i? As reservas internacionais passiveis de utilização para composição do lastro para emissão do Real são os ativos de
líquidez internacional denominados ou conversíveis em dólares
dos Estados Unidos da América.
§ 2? A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência
a que se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos da América para cada Real emitido.
§ 3? Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas vinculadas não se incorporarão a estas, sendo incorporadas
às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 4? O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios
aprovados pelo Presidente da República:
a) regulamentará o lastreamento do Real;
b) definirá a forma como o Banco Central do Brasil administrará as reservas internacionais vinculadas;
c) poderá modificar a paridade a que se refere o § 2? deste
artigo.
§ 5? O Ministro de Estado da Fazenda submeterá ao Presidente da República os critérios de que trata o parágrafo anterior.

Art. 4? Observado o disposto nos artigos anteriores, o
Banco Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o seguinte:
I - limite de crescimento para o trimestre outubrodezembro/94 e 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) para
as emissões de Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;
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H - limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as emissões de Real no conceito ampliado;
IH - nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a programação monetária de
que trata o art. 6? desta medida provisória estimará os percentuais de alteração das emissões de Real em ambos os conceitos
mencionados acima.
§ I? Para os propósitos do contido no caput deste artigo, o
Conselho Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, definirá os componentes do
conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o art. 3? desta medida provisória.
§ 2? O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes
dos percentuais previstos no caput deste artigo.
§ 3? O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do
Ministro de Estado da Fazenda, submeterá ao Presidente da
República os critérios referentes à alteração de que trata o § 2?
deste artigo.
§ 4? O Conselho Monetário Nacional, de acordo com diretrizes do Presidente da República, regulamentará o disposto
neste artigo, inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das emissões autorizadas e em circulação e a definição de
emissões no conceito ampliado.
Art. 5? Serão grafadas em Real, a partir de I? de julho de
1994, as demonstrações contábeis e financeiras, os balanços, os
cheques, os titulos, os preços, os precatórios, os valores de contratos e todas as demais expressões pecuniárias que se possam
traduzir em moeda nacional.
CAPÍTULO H
Da Autoridade Monetária
Art. 6? O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre,
programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no
mínimo:
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I - estimativas das faixas de variação dos principais
agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar
a estabilidade da moeda;
II - análise da evolução da economia nacional prevista para o próximo trimestre, e justificativa da programação monetá-

ria.
§ I? Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a
programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
§ 2? O Congresso Nacional poderá, com base em parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o ceput deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar
do seu recebimento.
§ 3? O decreto legislativo referido no parágrafo anterior
limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum da programação
monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 4? Decorrido o prazo a que se refere o § 2? deste artigo,
sem apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacionai, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5? Rejeitada a programação monetária, nova programação deverá ser encaminhada, nos termos deste artigo, no prazo
de dez dias, a contar da data de rejeição.
§ 6? Caso o Congresso Nacional não aprove a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se
destina, fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia
até sua aprovação.

Art. 7? O Presidente do Banco Central do Brasil enviará,
através do Ministro de Estado da Fazenda, ao Presidente da
República e aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:
I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;
II - demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
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Art. 8? O Conselho Monetário Nacional, .criado pela Lei
n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a ser integrado pelos
seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de
Presidente;
II - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
III - Presidente do Banco Central do Brasil.
§ I? O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar,
nos casos de urgência e relevante interesse ad referendum dos
demais membros.
§ 2? Quando deliberar eâ referendum do Conselho, o Presideute submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião
que se seguir àquela deliberação.
§ 3? O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extrordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 5? O Banco Central do Brasil funcionará como
secretaria executiva do Conselho.
§ 6? O regimento interno do Conselho Monetário Nacional
será aprovado por decreto do Presidente da República, no prazo
máximo de trinta dias, contados da publicação desta medida
provisória.
§ 7? A partir de 30 de junho de 1994, ficam extintos os
mandatos de membros do Conselho Monetário Nacional nomeados até aquela data.

Art. 9? E criada junto ao Conselho Monetário Nacional a
Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros:
I
Presidente e quatro Diretores do Banco Central do
Brasil;
II
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1033
IH - Secretário Executivo do Ministério do Planejamento
e Orçamento;
IV - Secretário-Executivo e Secretários do Tesouro Nacional e de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
§ 1? A Comissão será coordenada pelo Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 2? O regimento interno da Comissão Técnica da Moeda e
do Crédito será aprovado por decreto do Presidente da República.
Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moeda e do Crédito:
I - propor a regulamentação das matérias tratadas na
presente medida provisória, de competência do Conselho Monetário Nacional;
H - manifestar-se, na forma prevista em seu regimento,
previamente, sobre as matérias de competência do Conselho
Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei
n? 4.595, de 1964;
HI - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Funcionarão também junto ao Conselho Monetário
N acionai as seguintes Comissões Consultivas:
I
H
IH
IV
V
VI

de
de
de
de
de
de

Normas e Organização do Sistema Financeiro;
Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
Crédito Rural;
Crédito Industrial;
Endividamento Público;
Política Monetária e Cambial.

§ 1? A organização, a composição e o funcionamento das
Comissões Consultivas serão objeto de regimento interno, a ser
aprovado por decreto do Presidente da República.
§ 2? Ficam extintos, a partir de 30 de junho de 1994, -os
mandatos dos membros das Comissões Consultivas.
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CAPÍTULO III
Das Conversões para Real
Art. 12. Na operação de conversão de Cruzeiros Reais pa.
ra Real, serão adotadas quatro casas decimais no quociente da
divisão.
§ I? Em todos os pagamentos ou liquidações de soma are.
ceber ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para
todos os efeitos legais, os valores inferiores ao correspondente a
um centavo de Real.
§ 2? Nas instituições financeiras e nas demais entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a soma
das parcelas desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será
recolhida e creditada ao Tesouro Nacional, no prazo a ser fixa.
do pelo Poder Executivo, para ser utilizada em programas
emergenciais contra a fome e a miséria, conforme regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 13. A partir de I? de julho de 1994, todos os valores
expresssos em URV passam a ser expressos, de pleno direito,
em igual número de Reais.
Art. 14. As obrigações pecuniárias expressas em Cruzeiros
Reais que não tenham sido convertidas em URV, até 30 de junho
de 1994, inclusive, serão, em I? de julho de 1994, obrigatoriamente convertidas em Real, de acordo com as normas desta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto no ceput deste artigo aplicase às obrigações que tenham sido mantidas em Cruzeiros Reais
por força do contido na Lei n? 8.880, de 1994, inclusive em seu
art. 16.
Art. 15. Serão convertidos em Real, em I? de julho de 1994,
segundo a paridade fixada para aquela data:
I
as contas correntes;
U - os depósitos à vista nas instituições financeiras;
lU - os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancário junto ao Banco Centrai do Brasil.
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Art. 16. Observado o disposto nos §§ 1? a 4? deste artigo,
serão igualmente convertidos em Real, em 1? de julho de 1994,
de acordo com a paridade fixada para aquela data:
1 - os saldos das cadernetas de poupança;
II - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da
captação de cadernetas de poupança;
III - os saldos das contas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, do Fundo de Participação PIS/Pasep e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;
IV - as operções de crédito rural;
V - as operações ativas e passivas dos Sistemas Financeiro da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o
disposto nos arts. 20 e 21 desta medida provisória;
VI - as operações de seguro, de previdência privada e
de capitalização;
VII - as demais operações contratadas com base na Taxa
Referencial (TR) ou no índice de remuneração básica dos depósitos de poupança;
VIII - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas nas alíneas anteriores.
§ 1? A conversão de que trata este artigo será precedida
de atualização pro rata tempere, desde a data do último aniversário até 30 de junho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da
Taxa Referencial (TR) ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma da legislação vigente.
§ 2? Na data de aniversário no mês de julho, incidirá pro
rata tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa Referencial (TR) ou o referencial legal ou contratual
pertinente e juros, na forma da legislação vigente.
§ 3? O crédito da remuneração básica e dos juros, no que
diz respeito .às cadernetas de poupança, ocorrerá somente nas
datas de aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.
§ 4? Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho
Monetário Nacional, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro
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de suas respectivas competências, regulamentarão o disposto
neste artigo.
Art. 17. Os valores das prestações de financiamentos habitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Finan.
ceiro da Habitação (SFH) e entidades de previdência privada,
quando em condições análogas às utilizadas no Sistema Finan.
ceiro da Habitação, expressos em Cruzeiros Reais, no mês de
junho de 1994, serão convertidos em Real, no dia I? de julho de
1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o Real fixa.
da para aquela data.
Parágrafo único. São mantidos o índice de reajuste e a pe.
riodicidade contratualmente estabelecidos para atualização das
prestações de que trata este artigo.
Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil
e nas instituições financeiras terão seu saldo atualizado, pela
taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Seliel, até 30 de junho de 1994 e convertidos para
Real, em I? de julho de 1994, pela paridade fixada para aquela
data.
Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais,
sem cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção
monetária prefixada, serão convertidas em Real, no dia I? de
julho de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o
Real, fixada para aquela data.
Art. 20. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais,
com cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é igualou menor
que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em Real,
no dia I? de julho de 1994, observada a paridade fixada para
aquela data, reajustando-se pro rata tempere os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais desde o último aniversário,
até o dia 30 de junho de 1994, inclusive, de acordo com o indice
constante do contrato.
Art. 21. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais,
com cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em Real, no dia I?
de julho de 1994, de acordo com as disposições abaixo:
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I - dividindo-se o valor. em Cruzeiros Reais. da obrigação vigente no dia do aniversário em cada um dos meses imediatamente anteriores. em número igual aos do último período
de reajuste pleno, pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente
em URV nesses mesmos dias;
11 - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior;
111 - reconvertendo-se, em Cruzeiros Reais, o valor encontrado pela URV do dia do aniversário, em junho de 1994;
IV - aplicando-se. pro rata tempere, sobre o valor, em
Cruzeiros Reais, de que trata o inciso anterior, o índice contratual ou legal até 30 de junho de 1994;
V - convertendo-se em Real o valor corrigido na forma
do inciso anterior pela paridade fixada para aquela data.
§ I? O cálculo da média a que se refere este artigo será
feito com base nos preços unitários, nos casos dos contratos para aquisição ou produção de bens para entrega futura, execução
de obras, prestação de serviços, locação, uso e arrendamento.
quando as quantidades de bens e serviços, a cada mês. forem
variáveis.
§ 2? No caso de obrigações em que tenha transcorrido um
número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a conversão será feita. na forma do ceput deste artigo.
levando-se em conta apenas os valores referentes aos meses a
partir da contratação.
§ 3? No caso dos contratos de locação residencial com
cláusula de reajuste com periodicidade de aplicação superior a
seis meses, as disposições do ceput deste artigo serão aplicadas
tomando em conta apenas os aluguéis dos primeiros seis meses
do último período de reajuste pleno.
§ 4? Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro. os
contratos de locação residencial, inclusive os convertidos anteriormente, poderão ser revistos, a partir de I? de janeiro de
1995, através de livre negociação entre as partes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos preços de mercado.
§ 5? Efetivada a revisão. o novo valor do aluguel residencial vigorará pelo prazo mínimo de um ano.
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Art. 22. Para os efeitos desta medida provisória, "dia de
aniversário» corresponde:
I - no caso de obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais
com cláusula de correção monetária por índice de preço, ao dia
do vencimento; na falta deste, ao dia do último reajuste; e, na
falta deste, ao dia do surgimento, em qualquer mês, da obriga_
ção, do título, do contrato ou da parcela contratual;
II - no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição ou produção de bens para entrega futura, a execução de
obras, ou a prestação de serviços, que tenham cláusulas de reajuste de preços por índices de preços setoriais, regionais ou específicos, ou, ainda, que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, ao último dia de validade dos preços
contratuais em cada período de reajuste.
Art. 23. As disposições desta medida provisória, sobre
conversões, aplicam-se aos contratos de que trata o art. 15 da
Lei n:' 8.880, de 1994, e sua regulamentação.
§ I? Na conversão em Real dos contratos que não contiverem cláusula de atualização monetária entre a data final do
período de adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade
do pagamento, será deduzida a expectativa de inflação considerada no contrato relativamente a este prazo, devendo, quando o
contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser adotada para a dedução a variação do índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP/DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no mês de junho de 1994, aplicado pro rata
tem pore relativamente ao prazo previsto para o pagamento.
§ 2? Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, corrigido também o
período decorrido entre a data do adimplemento da obrigação e
da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este periodo a dedução referida no parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabelecidos.
§ 3? O Poder Executivo regulamentará o disposto neste
artigo.
Art. 24. Nas obrigações convertidas em Real na forma dos
arts. 20 e 21, o cálculo da correção monetária a partir de I? de
julho de 1994 somente é válido quando baseado em índice de
preços calculados na forma do art. 38 da Lei n:' 8.880, de 1994.
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§ I? O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações a que se refere o caput deste artigo tomará por base preços em Real, o equivalente em URV dos preços em Cruzeiros
Reais, e os preços nominados ou convertidos em URV dos meses anteriores.
§ 2? Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em Real, na forma dos arts. 20 e 21, serão aplicados
pro rata tempore, da data da conversão até a data do aníversário, os índices de correção monetária a que estiverem sujeitos,
calculados de conformidade com o art. 38 da Lei n:' 8.880, de
1994, de acordo com as respectivas disposições legais, regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais com base nas quais
tiverem sido constituídos.
§ 3? No cálculo dos índices de que trata este artigo, os
preços em Cruzeiros Reais deverão ser convertidos em URV do
dia de sua coleta.
§ 4? Caso o índice de preços constante do contrato não esteja disponível na forma do cáput deste artigo, será utilizado,
para os fins do disposto no art. 38 da Lei n? 8.880, de 1994, e
nesta medida provisória, índice equivalente substituto, na forma da regulamentação a Ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 5? É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a
aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado
de forma diferente da estabelecida neste artigo.
Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento
Geral da União enviada ao Congresso Nacional, com as modificações propostas nos termos do art. 166, § 5?, da Constituição,
serão corrigidas para preços médios de 1994, mediante a aplicação, sobre os valores expressos a preços de abril de 1993, do
multiplicador de 66,8402, sendo então convertidos em I? de julho de 1994 em Reais pela paridade fixada para aquela data.
§ I? Serão também convertidos em Real em I? de julho de
1994, pela paridade fixada para aquela data, todos os valores
expressos em Cruzeiros Reais em 30 de junho de 1994,constantes de balanços e de todos os atos e fatos relacionados com a
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil.
§ 2? No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores
inferiores a R$ 0,01 (um centavo de Real), os mesmos serão representados por este valor (R$ 0,01).
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Art. 26. Como forma de garantir o equilíbrio econômico.
financeiro na conversão dos contratos relativos à atividade
agrícola, ficam asseguradas as condições de equivalência cons_
tantes nos contratos de financiamento de custeio e de comercia.
Iízação para produtos contemplados na safra 1993/94 e na safra
1994 com «preços mínimos de garantia» dentro da Política de
Garantia de Preços Mínimos (PGPM).
CAPíTULO IV
Da Correção Monetária
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída, a partir de I? de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada em IPC-r.
§ I? O disposto neste artigo não se aplica:
a] às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro de 1969, e o art. 6? da Lei n? 8.880, de
1994;
b) aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender
bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem
produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos "insumos utilizados;
c) às hipóteses tratadas em lei especial.
§ 2? Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a
partir de I? de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o estabelecido neste artigo.
§ 3? Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em
que haja cláusula de correção monetária por indice de preços ou
por indice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o cálculo desses índices, para efeitos de reajuste, deverá ser nesta moeda até a emissão do Real e, daí em
diante, em Real, observado o art. 38 da Lei n? 8.880, de 1994.
§ 4? A correção monetária dos contratos convertidos na
forma do art. 21 desta medida provisória será apurada somente
a partir do primeiro aniversário da obrigação, posterior à sua
conversão em Real.
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§ 5? A Taxa Referencial (TR) somente poderá ser utilizada
nas operações realizadas nos mercados financeiros, de valores
mobiliários, de seguros, de previdência privada, de capitalização e de futuros.
§ 6? Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto no art. 39 da Lei n? 8.177, de 1? de março de 1991.
Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em Real
com cláusula de correção monetária por índices de preço ou por
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, a periodicidade de aplicação dessas cláusulas será
anual.
§ 1? E nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito
cláusula de reajuste de valores cuja periodicidade de aplicação
seja inferior a um ano.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se às obrigações convertidas ou contratadas em URV, até 27 de maio de 1994, e às
convertidas em Real.
§ 3? A periodicidade de que trata o ceput deste artigo será
contada a partir:
a) da conversão em Real, no caso das obrigações ainda expressas em Cruzeiros Reais;
b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações expressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994;
c) da contratação, no caso de obrigações contraídas após l?
de julho de 1994;
dI do último reajuste, no caso de contratos de locação residencial.
§ 4? O disposto neste artigo não se aplica:

a] às operações realizadas no mercado financeiro e no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por instituições financeiras
e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e aos financiamentos habitacionais de entidades de previdência privada;
b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 1969, e o art. 6? da Lei n? 8.880, de 1994.
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§ 5? O Poder Executivo poderá reduzir a periodicidade de
que trata este artigo.
§ 6? O devedor, nos contratos com prazo superior a Um
ano, poderá amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente,
o saldo devedor, desde que o faça com o seu valor atualizado
pela variação acumulada do índice contratual ou do IPC-r até a
data do pagamento.
§ 7? Nas obrigações em Cruzeiros Reais, contraídas antes
de 15 de março de 1994, e não convertidas em URV, o credor poderá exigir, decorrido um ano da conversão para o Real, ou no
seu vencimento final, se anterior, sua atualização na forma contratada, observadas as disposições desta medida provisória,
abatidos os pagamentos, também atualizados, eventualmente
efetuados no período.

CAPÍTULO V
Da Amortização da Dívida Mobiliária Federal
Art. 29. Fica criado o Fundo de Amortização da Dívida
Pública Mobiliária Federal, com a finalidade de amortizar a
dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional, que será regulamentado pelo Poder Executivo.
Art. 30. O Fundo, de natureza contábil, será constituído
através de vinculação; mediante prévia e expressa autorização
do Presidente da República, a título de depósito.
I - de ações preferenciais sem direito de voto pertencentes à União;
U - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de
voto, excedentes ao número necessário à manutenção, pela
União, do controle acionário das empresas por ela controladas
por disposição legal;
UI - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de
voto das empresas controladas pela União, em que não haja disposição legal determinando a manutenção desse controle;
IV - de ações ordinárias ou prferenciais com direito ou
sem direito a voto pertencentes à União, em que esta é minoritária.
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Parágrafo único. O percentual das ações a ser depositado
Fundo será fixado em decreto do Poder Executivo.
Art. 31. O Fundo será gerido pelo Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que promoverá as
alienações, mediante delegação da União, observado o disposto
na art. 32 desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do
Fundo, poderá praticar, em nome e por conta da União, todos
os atos necessários à consecução da venda em bolsa, inclusive
firmar os termos de transferências das ações alienadas.
Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas
mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número,
espécie e classe de ações a serem alienadas.
§ I? As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações, serão abatidas do produto da alienação, devendo os valores líquidos ser repassados pelo gestor do
Fundo ao Tesouro Nacional, juntamente com o demonstrativo
da prestação de contas.
§ 2? O produto líquido das alienações deverá ser utilizado,
especificamente, na amortização de principal atualizado de divida pública mobiliária interna do Tesouro Nacional e dos respectivos juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro
resumo, no qual constará a origem dos recursos e a dívida quitada.
§ 3? Os demonstrativos de prestação de contas relativas a
cada alienação de ações, na forma da presente medida provisória, serão enviados pelo gestor do Fundo ao Tribunal de Contas
da União.
Art. 33. A amortização da dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional, a que alude o art. 29, poderá, por acordo entre
as partes, se dar mediante dação em pagamento de ações depositadas no Fundo, não se aplicando à hipótese o disposto na Lei
n? 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n?
8.883, de 28 de junho de 1994.
Art. 34. A ordem de dação em pagamento prevista no art.
33 será expedida mediante portaria conjunta dos Ministros de
Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a qual esta-

DO
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belecerá o número, espécie e classe das ações, bem assim os cri.
téríos de fixação do respectivo preço, levando em conta o valor
em bolsa.
Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste capítulo as
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatisacão, de
que trata a Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Tributárias
Art. 36. A partir de I? de julho de 1994, ficará interrompi.
da, até 31 de dezembro de 1994, a aplicação da Unidade Fiscal
de Referência (Ufir), exclusivamente para efeito de atualização
dos tributos, contribuições federais e receitas patrimoniais, desde que os respectivos créditos sejam pagos nos prazos originais
previstos na legislação.
§ I? No caso de tributos e contribuições apurados em declaração de rendimentos, a interrupção da Ufir abrangerá o
período compreendido entre a data de encerramento do período
de apuração e a data de vencimento.
§ 2? Para os efeitos da interrupção de que trata o caput
deste artigo, a reconversão para Real será efetuada com base no
valor da Ufir utilizada para a respectiva conversão.
§ 3? Aos créditos tributários não pagos nos prazos previstos na legislação tributária aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufír, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando for o caso, a partir do mês correspondente ao
término do período de apuração, nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 4? Aos débitos para com o patrimônio imobiliário da
União não pagos nos prazos previstos na legislação patrimonial,
ou a diferença de valor recolhido a menor, aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufír entre o mês do vencimento,
ou da ocorrência do fato gerador, e o mês do efetivo pagamento,
além da multa de que trata o art. 59 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e de acréscimos legais pertinentes.
§ 5? Às contribuições sociais arrecadadas pelo INSS,
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pecífica, aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir
entre o mês subseqüente ao de competência e o mês do efetivo
recolbimento, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 6? O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos incluídos em parcelamento.
Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos para com a Fazenda Nacional, pagos indevidamente, dentro
do prazo previsto no art. 36, a compensação ou restituição será
efetuada com base na variação da Ufir calculada a partir do
mês seguinte ao do pagamento.
Art. 38. Nas situações de que tratam os §§ 3?, 4? e 5? do
art. 36 desta medida provisória, os juros de mora serão equivalentes, a partir de I? de julho de 1994, ao excedente da variação
acumulada da Taxa Referencial (TR) em relação à variação da
Ufir no mesmo período.
§ I? Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no
caput deste artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabe-

lecida no art. 161, parágrafo I?, da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei n:' 8.383, de 1991, e no art. 3? da
Lei n:' 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 2? O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos incluídos em parcelamento concedido anteriormente à data
de entrada em vigor desta medida provisória.

Art. 39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art.
8? da Lei n:' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, pago na forma
do art. 36 desta medida provisória, será, para efeito de redução
do imposto devido na declaração de ajuste anual, convertido em
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês em que os rendimentos forem recebidos.
Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de
que trata o art. 38, no que diz repeito aos tributos e contribuições, exceto as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, integra os recursos referidos nos arts. 3?, parágrafo único, 4? e 5?,
§ I?, da Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e no art. 69 da
Lei n? 8.383, de 1991, até o limite de juros previsto no art. 161, §
I?, da Lei n:' 5.172, de 25 de outubro de 1966.
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Art. 41. A restituição do imposto de renda da pessoa física, apurada na declaração de rendímentos, relativa ao exercício
financeiro de 1995, será reconvertida em Real com base no valor
da Ufir no mês do recebimento.
Art. 42. As pessoas jurídicas farão levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas
à adaptação dos respectívos lançamentos aos preceitos desta
medida provisória.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 43. Fica extinta, a partir de I? de setembro de 1994, a
Ufir diária de que trata a Lei n? 8.383, de 1991.
Art. 44.
correção monetária das unidades fiscais estaduais e municipais será feita pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de
Referência [Ufir], de que trata a Lei n? 8.383, de 1991.
Art. 45. As alíquotas previstas no art. 5? da Lei n:' 8.033,
de 12 de abril de 1990, ficam reduzidas para:
I
zero, nas hipóteses de que tratam os incisos I, IH e
IV;
H
quinze por cento, nas hipóteses de que trata o inciso
H.
Art. 46. Os valores constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em Ufir diária serão, a partir de I?
de setembro de 1994, expressos ou referenciados em Ufir.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação dos limites previstos na legislação tributária federal, a conversão dos valores
em Real para Ufir será efetuada com base na Ufir vigente no
mês de referência.
Art. 47. A partir de I? de setembro de 1994, a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base
na Ufir.
Parágrafo único. O período da correção será o compreendido entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte àquele em que o balanço deverá ser corrigido.
Art. 48. A partir de I? de setembro de 1994, a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas será convertida
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eID quantidade de Ufir, mediante a divisão do valor do lucro
real, presumido ou arbitrado, pelo valor da Ufir vigente no mês
subseqüente ao de encerramento do período-base de sua apuração.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se também à base de
cálculo do imposto de renda mensal determinada com base nas
regras de estimativa e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital (art. 17 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992).
§ 2? N a hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção
da pessoa jurídica, no curso do periodo-base, a base de cálculo
do imposto será convertida em quantidade de Ufir, com base
no valor desta vigente no mês de encerramento do período-base.
Art. 49. O imposto de renda da pessoa jurídica será calculado mediante a aplicação da aliquota sobre a base de cálculo
expressa em Ufir.
Art. 50. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro
(Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de
conversão em Ufir da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta medida provisória para o imposto de renda das
pessoas jurídicas.
Art. 51. O imposto de renda retido na fonte ou pago pelo
contribuinte, relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1?
de setembro de 1994, incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica será, para
efeito de compensação, convertido em quantidade de Ufír, tornando por base o valor desta no mês subseqüente ao da retenção.

Parágrafo único. A conversão em quantidade de Ufir prevista neste artigo, aplica-se. também, aos incentivos fiscais de
dedução do imposto de redução e isenção calculados com base
no lucro da exploração.
Art. 52. São dedutiveis, na determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, segundo
o regime de competência, as contrapartidas de variação monetária de obrigações, inclusive de tributos e contribuições, ainda
que não pagos, e perdas cambiais e monetárias na realização de
créditos.
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Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de ren.
da fixa e os ganhos Iíquidos nos mercados de renda variável
continuam apurados e tributados na forma da legislação vigen.
te, com as seguintes alterações:
I - a partir de 1~ de setembro de 1994, o valor aplicado e
o custo de aquisição serão convertidos em Ufir pelo valor desta
no mês da aplicação ou aquisição, e recovertidos em Real pelo
valor da Ufir do mês do resgate ou da liquidação da operação;
II - o valor das aplicações financeiras e do custo dos ativos existentes em 31 de agosto de 1994, expresso em quantidade
da Ufir, será reconvertido em Real na forma prevista na alinea
anterior.
§ 1~ O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento, excetuados os rendimentos do fundo de que trata o
§ 4? do art. 21 da Lei n? 8.383, de 1991.
§ 2? São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de fundos de investimento, de titularidade de fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição
de quotas de fundos de investimento.
§ 3? Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento
em Quotas de Fundos de Aplicação Financeira, o disposto no
art. 22, inciso I, da Lei n~ 8.383, de 1991.

Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa,
para os efeitos da legislação tributária, as operações de transferência de dívidas realizadas com instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
Parágrafo único. Para os efeitos do art. 18 da Lei Complementar n~ 77, de 13 de julho de 1993, o cedente da divida é títular da aplicação e beneficiário da liquidação da operação.
Art. 55. Em relação aos fatos geradores que vierem a
ocorrer a partir de E de setembro de 1994, os tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão
convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no
mês em que ocorrer o fato gerador ou no mês em que se encerrar o periodo de apuração.
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§ 1~ Para efeito de pagamento, a reconvenção para Real
far.se.á mediante a multiplicação da respectiva quantidade de
Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento, observado o
disposto no art. 36 desta medida provisória.
§ 2~ A reconversão para Real, nos termos do parágrafo anterior, aplica-se, inclusive, aos tributos e contribuições relativos
a fatos geradores anteriores a 1~ de setembro de 1994, expressos
em Ufir, diária ou mensal, conforme a legislação de regência.
Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as contribuições sociais arrecadadas pelo IN SS serão convertidas em
Ufir com base no valor desta no mês subseqüente ao de competência.

Parágrafo único. Aplica-se às contribuições de que trata
este artigo o disposto nos §§ 1~ e 2~ do artigo anterior.
Art. 57. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se
verifique a partir de 1~ de agosto de 1994, o pagamento da contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Instituida pela Lei Complementar n~ 70, de 30 de dezembro de
1991, e das contribuições para o Programa de Integração Social
e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor PÚblico (PIS/Pasep) deverá ser efetuado até o último dia útil do
primeiro decênio subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Art. 58. Os arts. 10 e 66, da Lei
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10.
.

111 -

n~

8.383, de 1991, passam
.

a quantia equivalente a cem Ufir por dependeu-

te;
"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido· ou a
maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importãncia correspondente a período subseqüente.
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§ I? A compensação só pode ser efetuada entre tribu_
tos, contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2? É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de
restituição.
§ 3? A compensação ou restituição será efetuada pelo
valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido mone_
tariamente com base na variação da Ufir.
§ 4? As Secretarias da Receita Federal e do Patrímg.
nio da União e o Instituto N acionai do Seguro Social
(INSS) expedirão as instruções necessárias ao cumprirnon.
to do disposto neste artígo.»

Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (Lei n? 8.137, de 27 de dezembro de 1990, bem
assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei n?
8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos Incentivos e beneficios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica,
da quitação de tributos e contribuições federais.
Art. 61. A partir de I? de setembro de 1994, os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituidos ou
não, cujos fatos geradores ocorrerem até 31 de agosto de 1994,
expressoú em Ufir, serão convertidos para Real com base no valor desta no mês do pagamento.
Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas
pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores ocorram
a partir de I? de setembro de 1994, serão convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no mês da ocorrência do
fato gerador e reconvertidos para-Real, mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta vigente no mês do
pagamento.
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Parágrafo único. No caso das contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, a conversão dos débitos para Ufir terá por base o valor desta no mês subseqüente ao de competência da contribuição.
Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da
parcela a pagar será determinado mediante a multiplicação da
respectiva quantidade de Ufir pelo valor desta no mês do pagamento.
Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a partir de 1~ de setembro de 1994, o valor do débito
será consolidado em Ufír, conforme a legislação aplicável, e reconvertido para Real mediante a multiplicação da quantidade
de Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento.

CAPÍTULO VII
Disposições Especiais
Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda
nacional e estrangeira, serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário.
§ I? Excetua-se do dísposto no caput deste artigo o porte,
em espécie, dos valores:
a) quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
b) quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais);
cI quando comprovada a sua entrada no País ou saída do
País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
§ 2? O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
do Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País e saída do País da moeda nacional.
§ 3~ A não observãncia do contido neste artigo, além das
sanções penais previstas na legislação específica, e após o devido processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos li-
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mites referidos no § 1~ deste artigo, em favor do Tesouro Nacional.
Art. 66. As instituições financeiras e as demais instituí,
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que
apresentem insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou
efetuem saques a descoberto na Conta Reservas Bancárias, ficam sujeitas aos custos financeiros estabelecidos pelo Banco
Central do Brasil sem prejuízo das cominações legais previstas
no art. 44 da Lei n~ 4.595, de 1964.
Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no
mínimo, aos da linha de empréstimo de liquidez.
Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, no exercicio de sua competência legal, às instituições fínanceiras e às demais entidades por ele autorizadas a funcionar,
bem assim aos administradores dessas instituições e entidades,
terão o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1~ O disposto no ceput deste artigo não se aplica às infrações de natureza cambial.
§ 2~ O Conselho Monetário Nacional regulamentará a gradação das multas a que se refere o caput deste artigo.
Art. 68. Os depósitos das instituições financeiras bancárias mantidos no Banco Central do Brasil e contabilízados na
conta «Reservas Bancárias» são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, contraída por essas
instituições ou quaisquer outras a elas ligadas.
Parágrafo único. A impenhorabilidade de que trata o
caput deste artigo não se aplica aos débitos contratuais efetuados pelo Banco Central do Brasil e aos decorrentes das relações
das instituições financeiras com o Banco Central do Brasil.
Art. 69. A partir de 1~ de julho de 1994, fica vedada a
emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior
a R$ 100,00 (cem reais), sem identificação do beneficiário.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 70. A partir de 1~ de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos farse-ão:
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I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
II - anualmente.
§ 1~ O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no
inciso 11 deste artigo.
§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação
dos níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
reajustes e revisões de que trata a Lei n~ 8.631, de 4 de março
de 1993.
Art. 71. Ficam suspensas, até 30 de junho de 1995:
I - a concessão de avais e quaisquer outras garantias,
para qualquer fim, pelo Tesouro Nacional ou em seu nome;
11 - a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral
da União;
1I1 - a colocação, por parte dos órgãos autônomos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações da União e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, de qualquer título ou obrigação no exterior,
exceto quando vinculado à amortização de principal corrigido
de dívida interna ou externa;
IV - a contratação, por parte dos órgãos e entidades mencionadas no inciso anterior, de novas operações de crédito interno ou externo, exceto quando vinculada à amortização de principal corrigido de dívida interna ou externa, quando referente a
operações mercantis ou quando relativa a créditos externos de
entidades oficiais de financiamentos de projetos públicos;
V - a conversão em títulos públicos federais de créditos
oriundos da Conta de Resultados a Compensar (CRC), objeto
da Lei n~ 8.631, de 1993, com as alterações da Lei n~ 8.724, de 28
de outubro de 1993.
§ 1~ O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo de que
trata o caput deste artigo.
§ 2~ Durante o prazo de que trata o caput deste artigo,
qualquer pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento
Geral da União deverá ser previamente apreciado pela Junta de
Conciliação Orçamentária e Financeira de que trata o Decreto
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de 19 de março de 1993, para fins de compatibilização com os re.
cursos orçamentários.
§ 3? O disposto nos incisos I, IV e V deste artigo não Se
aplica ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras
públicas federais.
§ 4? Em casos excepcionais, e desde que de acordo com as
metas de emissão de moeda constantes desta medida provisória,
o Presidente da República, por proposta do Ministro de Estado
da Fazenda, poderá afastar a suspensão de que trata este art.igo.
Art. 72. Os arts. 23 e 58 da Lei n? 4.131, de 3 de setembro
de 1962, modificados pela Lei n? 4.390, de 29 de agosto de 1964,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23. .
.
§ 2? Constitui infração imputável ao estabelecimento
bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50
(cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa
identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado
pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.
§ 3? Constitui infração, de responsabilidade exclusi·
va do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem
por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

"Art. 58. As infrações à presente lei, ressalvadas as
penalidades especificas constantes de seu texto, ficam suo
jeitas a multas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem
aplicadas pelo Banco Central do Brasil, na forma prescrita
em regulamento a ser baixado pelo Conselho Monetário
N acional.. ~
Art. 73. O art. I? da Lei n? 8.392, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. I? E prorrogado até a data da promulgação da
lei complementar de que trata o art. 192 da Constítuíção o
prazo a que se refere o art. I? das Leis n? 8.056, de 28 de
junho de 1990, n? 8.127, de 20 de dezembro de 1990, e n?
8.201, de 29 de junho de 1991, exceto no que se refere ao
disposto nos arts. 4?, inciso I, 6? e 7?, todos da Lei n?
4.595, de 31 de dezembro de 1964.,,Art. 74. Os arts. 4?, 6? e 19 da Lei n? 5.991, de 17 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4?
.

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza;
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que
comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentícios e
produtos de higiene e limpeza;
XX - Loja de conveniência e drugstore - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira
necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos
de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer periodo do dia e da noite, inclusive nos
domingos e Ieriados:»

"Art. 6? A díspensação de medicamentos é privativa
de:
a)
b)

c)
d)
e)
1)

g)

farmácia;
drogaria;
posto de medicamento e unidade volante;
dispensário de medicamentos;
supermercado;
armazém e empório;
loja de conveniência e drugstore.
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§ 1~

--

A díspensação de medicamentos em supermerca.
do, armazém e empório, loja de conveniência e drugstore é
limitada ao fornecimento de drogas e medicamentos anódi.
nos que não dependem de receita médica.
§ 2~ Para atendimento exclusivo a seus usuários, Os
estabelecimenots hoteleiros e similares poderão dispor de
medicamentos anódinos, que não dependam de receita lDé.
dica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário
federal.»
"Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e
responsabilidade profissional o posto de medicamento, a
unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório,
a loja de conveniência e a drugstore»
Art. 75. O art. 4~ da Lei n~ 7.862, de 30 de outubro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? Os resultados positivos do Banco Central do
Brasil, apurados em seus balanços semestrais, serãoreco.
Ihidos ao Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subss.
qüente ao da apuração.
§ 1~ Os recursos a que se refere o caput deste artigo
serão destinados à amortização da divida pública do 'I'ssouro Nacional, devendo ser amortizado, prioritamente, o
principal atualizado e os respectivos juros da Dívida Püblica Mobiliária Federal interna de responsabilidade do
Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.

§ 2~ Excepcionalmente, os resultados positivos do segundo semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao
Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da
apuração.
§ 3~ Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional
nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusi·
vamente, para amortização do principal atualizado e dos
respectivos encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal
interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder
do Banco Central do Brasil.
§ 4? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
ao resultado referente ao primeiro semestre de 1994.»

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1057
Art. 76. O art. 17 da Lei n~ 8.880, de 1994, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se os atuais §§
2~ e 3~ para §§ 4~ e 5~;
«Art. 17.
§

1~

.

§ 2~ Interrompida a apuração ou divulgação do
IPCr, caberá ao Ministro de Estado da Fazenda fixá-lo
com base nos indicadores disponíveis, observada precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais de
pesquisa.
§ 3~ No caso do parágrafo anterior, o Mínístro de Estado da Fazenda divulgará a metodologia adotada para a
determinação do IPC-r.»
Art. 77. O art. 36 da Lei n~ 8.880, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 36.
§ 2? A justificação a que se refere o caput deste artigo far-se-á perante a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.» "
Art. 78. Os arts. 7?, 11, 20, 23, 42, 47 e 54 da Lei n~ 8.884,
de 11 de junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:

......................................................... ,
XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno, dispondo sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, normas de procedimento e organização de seus serviços internos, inclusive estabelecendo férias coletivas do
Colegiado e do Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem aquele referido no § 6~ do
art. 54 desta lei;
XXII - indicar o substituto eventual do ProcuradorGeral nos casos de faltas, afastamento ou impedimento.
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......................................................
Art. 11.
.
.
...................................................... .
§ 3? Nos casos de faltas, afastamento temporário ou
impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o
Presidente do Cade nomeará o substituto eventual, dispen_
sada a aprovação pelo Senado Federal, fazendo ele jus à
remuneração do cargo enquanto durar a substituição.
••••••••••••••••••••••

•.

0

••••••••••••••••••••••••••••••••

.
.
........................................................ .
Art. 20.

§ 3? A posição dominante a que se refere o parágrafo
anterior é pesumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante
podendo este percentual ser alterado pelo Cade para seto:
res específicos da economia .

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

.
.
........................................................ .
Art. 23.

UI - N o caso das demais pessoas físicas ou iuridícas
de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituidas de fato ou de
direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade iurídíca, que não exerçam atividade empresarial, não
sendo possivel utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis
milhões) de Unidades Fiscais de Referência (Ufirs}, ou padrão superveniente.
Art. 42. Recebido o processo, o Presidente do Cade o
distribuirá, mediante sorteio, ao Conselheiro-Relator, que
abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo
de vinte dias.
Art. 47.
decisões.

O Cade fiscalizará o cumprimento de suas
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Art. 54.
§ 3? Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica,
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou
qualquer forma de agrupamento societário que implique
participação de empresa ou grupo de empresas resultante
em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em
que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a
100.000.000 (cem milhões) de Ufir, ou unidade de valor superveniente.

Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2? do art. 29 da Lei
n? 8.880, de 1994, serão deduzidas as antecipações concedidas a
qualquer titulo no período compreendido entre a conversão dos
salários para URV e a data-base.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se
imediatamente, independentemente de regulamentação.
Art. 80. Será aplicado ao salário dos trabalhadores em gerai, quando a conversão de seus salários em URV tiver sido efetuada mediante a utilização de URV diversa daquela do efetivo
pagamento, o maior dos valores resultantes da aplicação do disposto no art. 27, ceput, e em seu § 3?, da Lei n? 8.880, de 1994.
Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do
Sisema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto n? 91.152. de
15 de março de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar recursos contra decisões do Banco Central do
Brasil, relativas à aplicação de penalidades por infrações à le··
gislação cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e
industrial.
Parágo único. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização, reorganização e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, podendo, inclusive, modificar sua composição.
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CAPíTULO VIII

-

Das Disposições Finais
Art. 82. Observado o disposto no art. 23, § 3?, ficam revo.
gadas as Leis n? 5.601, de 26 de agosto de 1970, e n? 8.646, de 7
de abril de 1993, o inciso III do art. 2? da Lei n? 8.021, de 12 de
abril de 1990, o parágrafo único do art. 10 da Lei n? 8.177, de I'
de março de 1991, acrescentado pelo art. 27 da Lei n? 8.178, de
I? de março de 1991, o art. 16 da Lei n? 8.178, de I? de março de
1991, o § 5? do art. 2? da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, a alínea a do art. 24 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992, o art. 11 da Lei n? 8.631, de 4 de março de 1993, o § I? do
art. 65 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto de 1993, o art. 11 da Lei
n? 8.880, de 27 de maio de 1994, o art. 59 da Lei n? 8.884, de 11
de junho de 1994, e demais disposições em contrário.
Parágrafo único. Aplicam-se somente aos fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 1994 os seguintes dispositivos:
a) art. 10, inciso III, da Lei n? 8.383, de 1991, com a redação
dada pelo art. 58 desta medida provisória;
b) arts. 38, 48 a 51, 53, 55 a 57 desta Medida Provisória, este último no que diz respeito apenas às contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep).
Art. 83. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 911, de 21 de fevereiro de 1995..
Art. 84. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 23 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 954, DE 24 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilízeçéo- para equieiçõo
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Naciona} de Desestetízeçéo
(PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de
abril de 1990, consolidando as normas sobre
a matéria constantes da Lei n? 8.177, de I?
de março de 1991, e da Lei n? 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera o art. 3? da Lei n?
8.249/91.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 30 da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991,
alterado pela Lei n? 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional
(NTN), a ser emitida, respeitados a autorização concedida
e os limites fixados na Lei Orçametária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacionai de recursos necessários para cobertura de seus défícits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ I? Além do disposto no caput deste artigo, a NTN
poderá ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatízação (PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de
abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2? Os recursos em moeda corrente obtidos na forma
da alínea e do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de
emissão do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança púCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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blica e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da
República.»

Art. 2? O art. 2? da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991
passa a vigorar com a seguinte redação:
'
.Art. 2? A NTN será emitida com as seguintes cara-,
terísticas gerais:
I - prazo: até 30 anos;

.......................................................
UI - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo
ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empre.
sas públicas, ou sociedade de economia mista federal, me.
diante expressa autorização do Ministro de Estado da Fa·
zenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante exprss.
sa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par, quando se
tratar de emissão para atender ao Programa de Ffnanciamento às Exportações (Proex), instituído pela Lei n? 8.187,
de 1? de junho de 1991; nas operações de troca por «Brazil
Investment Bond (BIB)>> -, de que trata o art. 1? desta lei; e
nas operações de troca por bônus previstas nos acordos de
reestruturação da dívida externa.

Art. 3? O parágrafo único do art. 3? da Lei n? 8.249/91
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3?
.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar
a utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alie'
nados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n° 916, de 24 de fevereiro de 1995.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÚRIA N? 955, DE 24 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Esta medida provisória regula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instruo
mento de integração entre o capital e o trabalho e como incenti·
vo à produtividade, nos termos do art. 7?, inciso XI, da Constítuíção.
Art. 2? Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de
participação daqueles em seus lucros ou resultados.
§ I? Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumpr imento do acordado, periodicidade da distribuição, periodo de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2? O instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1064

Art. 3? A participação de que trata o art. 2? não substitui
ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ I? Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações
atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos
da presente medida provisória, dentro do prórpio exercício de
sua constituição.
§ 2? É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de partícipação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3? A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31
de dezembro de 1995, em função de eventuais impactos nas receítas tributárias previdenciárías.
§ 4? As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa
jurídica a responsailidade pela retenção e pelo recolhimento do
imposto.
Art. 4? Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do
litígio:
I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ I? Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em
que o árbitro deve restringir-se a optar-se pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2? O mediador ou o árbitro será escolhido de comum
acordo entre as partes.
§ 3? Firmado o compromisso arbitral, não será admitída a
desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4? O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.
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Art. 5? A participação de que trata o art. I? desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes especificas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 915, de 24 de fevereiro de 1995.
Art. 7? E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Peive
MEDIDA PROVISÓRIA N? 956, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Instituí a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo de Participação PISPasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinba Mercante. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? A partir de I? de dezembro de 1994, o Banco Central do Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), apurada de acordo com o disposto nesta Medida Provisória e em normas a serem baixadas pelo Conselho Monetário
Nacional.
Art. 2? A T JLP será calculada a partir da rentabílidade
nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente anterior de sua vigência, dos títulos da Dívida PÚblica externa e interna de aquisição voluntária.
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Art. 3~ As normas a que se refere o art. I?, in fine, a serem baixadas pelo Conselho Monetário N acionai, disporão, dentre outros aspectos, sobre:
I - periodo de vigência da T JLP, observado o prazo
mínimo de três meses;
II - prazos minimos para enquadramento dos titulos como de longo prazo;
III - especificação dos títulos da Divida Pública interna e
externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do periodo de apuração da rentabilidade a
que se refere o caput do art. 2?;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média
em moeda nacional de cada titulo será considerada no cálculo
da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses
de aplicação da T JLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4? Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha
Mercante, repassados ao BNDES ou por este administrados e
destinados a financiamentos contratados a partir de I? de dezembro de 1994, terão comO remuneração nominal, a partir daquela data, a T JLP do respectivo periodo, ressalvado o disposto no § I? do art. 5? e no art. 6? desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES tranferirá, nos prazos legais,
ao Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput
deste artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário N acionai, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - Codefat e do Conselho Diretor do Fundo de
Participação PIS-Pasep, alterar esse limite.
Art. 5? O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos
recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os de que trata o art. 9? desta medida provisória, em
operações de financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção ou comercialização de bens com reconhecida
inserção internacional.
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§ 1? Os recursos referidos no caput deste artigo, bem coos saldos devedores dos financiamentos a que se destinem.
serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
§ 2? O limite estabelecido no capnt deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - Codefat.
Art. 6? Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5?
desta medida provisória terão como remuneração a.Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES tranferirá ao Fundo de Amparo ao Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo a que se refere o art. 3? da Lei n? 8.019, de 11 de
abril de 1990.
Art. 7? A partir de I? de dezembro de 1994, os recursos
dos fundos mencionados no art. 4? desta medida provisória. repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados até 30 de novembro de 1994, terão a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 25 da Lei n? 8.177, de
I? de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada por fator
de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional,
mantidos os juros previstos nos §§ 2? e 3? do art. 2? da Lei n?
8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos
ali aludidos.
Art. 8? A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos recursos, será efetuada com base no
critério pro rata tempore.

IDO

Art. 9? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, definidos pelo art. 9? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de
1990, alterado pelo art. I? da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de
1991, a partir da liberação dos empréstimos realizados com os
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referidos recursos, quando destinados a programas de investi_
mento voltados para a geração de empregos e renda.
Art. 10. Os saldos das contas dos participantes do Fundo
de Participação PIS-Pasep terão, a partir de 1~ de dezembro de
1994, a Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n'
8.17'1., de 1~ de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustad~
pelo fator de redução a que alude o art. 7? desta medida provi.
sória.
Art. 11. A partir de I? de dezembro de 1995, o Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat], o
Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Co.
missão do Fundo da Marinha Mercante poderão propor ao Co n.
selho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos respectivos recursos, em substituição à
TJLP de que trata este Medida Provisória.
Art. 12. Observado o disposto no art. 7?, in fine, desta
Medída Provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n? 8.177, de
I? de março de 1991, e os §§ 2~ e 3? do art. 2? da Lei n~ 8.019, de
11 de abril de 1990.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 918, de 24 de fevereiro de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Serra
MEDIDA PROVISÚRIA N? 957, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade - GDP das atividades de
nençes, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.
íí-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisóría, com força de lei:
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Art. 1 ~ Fica instituída a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle:
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento:
III - da Carreira de Especialista em Politicas Públicas e
Gestão Governamental;
IV
de Técnica de Planejamento P-1501 do Grupo TP1500;
V
de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, em exercicio de atividades de elaboração
de planos e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercicio de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1 ~ do
art. 2~ desta medida provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2~ A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico,
respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o disposto no art. 2~ da Lei n~ 8.477, de 29 de outubro
de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n~ 8.460, de
17 de setembro de 1992, e no art. 2~ da Lei n~ 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1 ~ A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos
servidores e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e Reforma do Estado e do Planejamento e
Orçamento, no prazo de até sessenta dias.
§ 2~ Os servidores titulares de cargos de que trata o art.
1~, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal
não integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4~ e 11 da Medida Provisória n~ 943, de 16 de março de 1995, para o exercício de
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funções de confiança, perceberão a Gratificação de Desempenho
e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão de nivel DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equívalentes;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no
caput, quando para o exercicio de cargo de nível DAS'4, ou
equivalente.
§ 3? Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2?, para o exercicio de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou
para Estados, Distríto Federal e Municípios.
§ 4? A gratificação de que trata o art. I? será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Ativida·
de de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5? A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
paga a partir de I? de março de 1995, em valor equivalente a
70% do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e 36% para o nível superior, até a regulamentação de que
trata o § I?
§ 6? Fícam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, para o Ipea.
Art. 3? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 920, de 24 de fevereiro de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N~ 958, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalizaçã.o, a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Proteção
ao V60, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1~ Fica instituida a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, em exercício das atividades de Fiscalização e
controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização a que se refere este artigo será concedida
aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2~ Fica instítuída a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Proteção ao Vôo devido aos ocupantes de cargos
efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aé~
rea e Controle de Tráfego Aéreo - Dacta.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenhá de Atividade de Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3~ As gratificações de que tratam os arts. 1~ e 2~ terão como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos
respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2~ da Lei n~ 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n~ 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2~ da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.
§ 1 ~ As Gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado, no prazo de sessenta dias.
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§ 2? Os servidores titulares de cargos de que tratam os
arts. 1? e 2?, quando cedidos para órgãos e entidades do Gover.
no Federal, para o exercicio de funções de confiança, perceberão as Gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de niveis DAS-5, DAS-6, e de Natureza Especial, ou
equivalentes:
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no
caput deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nivel DAS-4, ou equivalente.
§ 3? Não farão jus às gratificações os servidores cedidos
nas condições do § 2?, para o exercício de cargos de direção,
chefia e assessoramento de nível DAS·3 e inferiores ou equivalentes, ou para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4? As gratificações a que se referem os arts. 1? e 2? serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratifi·
cação de Atividade de que trata a Lei Delegada n:' 13, de 27 de
agosto de 1992.
§ 5? As gratificações serão pagas a partir de I? de janeiro
de 1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no
caput deste artigo, até a regulamentação de que trata o § I?
Art. 4? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimen·
to de servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5? O Anexo I da Lei n? 8.829, de 22 de dezembro de
1993, passa a ser o constante desta medida provisória para efei·
to de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 6? O docente de Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empre·
gos, a que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, sub·
metido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Caro
go de Direção - CD ou Função Gratificada - FG, nas Instituíções Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 921, de 24 de fevereiro de 1995.
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Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
Valor
Classes

Carreiras

Oficial de

Padrões

correspondente
aos padrões
do Anexo 11 da
Lei n? 8.460/92

Quant.
de

cargos

Inicial

de I a VIII

D·I a C-IH

600

.A.

deIaVII

C·IV a B·IV

360

Especial

de I a V

B·V a A·III

160

Chancelaria
Subtotal

Assistente de

1.000

Inicial

de I a VIII

D·I a C-IH

600

.A.

deIaVII

C-IV a B-IV

420

Especial

de I a V

B-V a A-lU

lS

Chancelaria
Subtotal
Total geral

1.200
2.200

MEDIDA PROVISÚRIA N? 959, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Díreçeo e Assessoramento Superiores - DAS da Advocacia-Geral da Untso,
do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? São criados e raclassificados, na Advocacia-Geral
da União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2? São criados no Ministério da Fazenda, a serem
alocados na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS,
sendo dezoito cargos DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3? São criados na Superintendência Nacional do
Abastecimento - Sunab 36 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, sendo um cargo
DAS 101.6, quatro cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3,
quatorze cargos DAS 101.2, seis cargos DAS 101.1 e três cargos
DAS 102.2.
§ I? São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas - FG, sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2? Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação e a especificação dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4? O cargo de Consultor Juridico de Ministério e de
órgãos da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5? Fica assegurada a percepção da vantagem prevista
no art. 1?, inciso I, e § 1?, do Decreto-Lei n? 2.333, de 11 de junho de 1987, com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive àqueles integrantes de quadros de entidades
não mais sujeitas a regime especial de remuneração.
Parágrafo único. À vantagem referida neste artigo fazem
jus também os titulares de cargos integrantes das carreiras da
Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6? As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
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Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 925, de I? de março de 1995.
Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
N? de
Cargos

Denominação

10

Consultor da União
Adjunto do AdvogadoGeral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

Situação Nova
Código

N? de

Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
3
1
6
3

2
11

5

DAS 102.5
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.6
101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101.3

10
3
1
6
3
1
16
5

Consultor da União
Adjunto do AdvogadoGeral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador

DAS 102.6

DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS lO1.3
DAS,101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

ANEXO 11
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

[

Gabinete do Consultor-Geral da União

1
1
1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

Código

DAS.I02.S
DAS.101.2
DAS.lO!.l
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N~'

Dcnomtnecão

do Cnrgo!i

11
5
1
5
2
1
8
2
1
3

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
Corregedor Auxiliar
DAS 101.6
Chefe de Gabinete
DAS 101.4
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS. 102.3
Oficial de Gabinete
DAS 101.2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
Chefe de Serviço
DAS 101.1

Situação Nova

Situação Anterior
N? de

Cargos
III

3
2

Código

._-----------=---

Denominação

Código

N~

de

Cargos

Denominação

Gabinete do Procurador-Geral da União
Adjunto do Procura5
Adjunto do Procurador-Geral da União
DAS.I02.4
dor-Geral da União
Assessor Jurídico
DAS.I02.3
4
Assessor Jurídico
1
Chefe de Gabinete
2
Assessor Técnico
1
Oficial de Gabinete
8
Oficial de Gabinete
1
Coordenador-Geral
2
Coordenador
4
Chefe de Dtvísão
2
Chefe de Serviço

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

ANEXO III
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

1
4
2
2
1
3
6

Gabinetes dos Procuradores Regionais em
Brasília, no Rio de Janeiro e em São
Paulo: estrutura unitária.
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS.101.3
DAS.102.3
DAS.102.2
DAS.101.l
DAS.lOl.3
DAS.101.2
DAS.101.l
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N~

Denomínecão

de Cargos
II

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto
Alegre e em Recife: estrutura unitária

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1
3
2
2
1
3
6

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Procuradoria da União
Distrito Federal e nos

Código

no

Estados de São Paulo e do
Rio de Janeiro:
estrutura unitária.
4
2
1

II

Assessor Jurfdico
Assessor Técnico
Coordenador
Procuradcría da União nos Estados da Bahia.

DAS.I02~3

DAS.102.2
DAS.101.3

do Ceará, de Goiás, de Minas Gerais, de Paraná,
do Pernambuco. de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul:
estrutura' unitária.
2
1
1

1II

1
1
1

IV

Assessor Jurídico

DAS.I02.3

DAS.I02.2
Assessor Técnico
DAS.101..3
Coordenador
Procuradoria da União nos Estados. do Acre,
de Alagoas, do Amazonas, do Espirlto Santo,
do Maranhão, de Mato Grosso, de Mato
Grosso do Sul, do Pará, da Paraíba. do Piauí.
do Río Grande do Norte. de Rondônia e
de Sergipe:
estrutura unitária.
DAS.I02.3
Assessor Jurídico
DAS.I02.2
Assessor 'I'écníco
DAS.I0l.3
Coordenador
Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
de Roraima e do Tocantins: estrutura unitária.
DAS.I02.3
Assessor Jurídico
DAS.I02.2
Assessor Técnico

Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1078
ANEXO V
Advocacia-Geral da União
Denomíuação

N? de Cargos

Código

Procuradorias Seccionais da
União - Padrão A
(quatro procuradorias):
estrutura unitária.
2

11

Assessor Jurídico

DAS 102.2

Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove procuradorias): estrutura unitária.

1
lU

Assessor Jurídico
DAS 102.2
Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito procuradorias): estrutura unitária.
Assessor Jurídico

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

Denominação

Código

Diretoria-Geral de Admínístração
I
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS,lOÍ.a
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÚRIA N? 960, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n.O 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dis-

põe sobre 8 organização da Assistência So·
cíet, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O § 6? do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n?
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 20.
.................................................. '., .....
§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou de entidades ou organizações credenciadas
para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
"Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão
devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1? A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar o prazo de noventa dias a contar da data de sua
protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do
requerimento.»
"Art. 40
.
§ 1? A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida
de forma que o atendimento à população não sofra solução
de continuidade.
§ 2? F; assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia ao
INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, H
ou IH do § 1? do art. 139 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de
1991.»

Art. 2? Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no §
6? do art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31
de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao
que consta daqueles dispositivos.
Art. 3? O requerimento de benefício de prestação continuada, de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolizado a partir de 1? de janeiro de 1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1080
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 927, de I? de março de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra
MEDIDA PROVISORIA N? 961, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva iiniticação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 da Lei nf 8.237, de
80 de setembro de 1991, para implementaçlJo
da isonomia a que se refere o § I? do art. 39

da Conetítuíçeo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Esta medida provisória dispõe sobre o processo de
implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do
Poder Executivo com os <los Poderes Legislativo e Judiciário,
do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da
União.
Art. 2? A equiparação do vencimento básico dos servidores civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Le·
gislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da
União e do Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ I? Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I
do art. I? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses de setembro, outubro e novembro de 1994 na
conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida
provisória.
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§ 2? A aplicação do disposto neste artigo aos servidores
civis que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas
vigentes para o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem redução do valor do vencimento.
Art. 3? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercício de posto
ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo 11 da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses de setembro, outubro e novembro
de 1994, passam a ser os constantes do Anexo IV desta medida
provisória.
Art. 4? Fica reconstituída a comissão a que se refere o art.
6? da Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições
nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem,
especialmente:
I - O agrupamento de cargos com atribuições iguais ou
assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;

11 - a implementação do disposto no inciso I do art. 3? da
Lei n? 8.448, de 21 de julho de 1992;
111 - o estabelecimento de critérios para incorporação ou
alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5? O vencimento básico dos servidores civis ativos,
inativos e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a partir de I? de dezembro de
1994, passa a ser o constante dos Anexos V e VI desta medida
provisória.
Art. 6? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercício do posto
ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo 11 da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de I? de dezembro de 1994, passam a
ser os constantes do Anexo vn desta Medida Provisória.
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Art. 7? O disposto .nesta medida provisória aplica-se, no
que couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorreu.
tes do falecimento de servidor público federal.
Art. 8? As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 928, de 1? de março de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 1'do art. 1? da Lei
Delegada n? 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo
art. 42 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais d isposi.
ções em contrário, a partir de 1? de setembro de 1994.
Brasília, 30 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Nelson Jobim
Clóvis Carvalho
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
ANEXO I DA MEDIDA PROVISÚRíA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, AJ.\dito·
ria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, 'Policia Civil do DF e dos Policiais Civis dos extintos Territórios Federais, Orçamento de Finanças e Controle. Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e bcnologla e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVIv1 e Ipea..

CL

A

P

III
11
I

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24
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CL

30 horas

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36

167,52
160,53
153,83

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16

40 horas .

B

VI
V
IV
III
11

I

C

VI
V
IV
III
11

I
V
IV
D

III
11

I

Auxiliar

Intermediário

Superior

P

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

195.37

189,74
184,28
178,98
173,84

168,85
164,00
159,29
154,73

150,29

214,04.
205,11

147,42

196,56
188,37
180,54

141,28
135,41

173,04
165,-86
158,98
152,41
146,10
140,07

123,47
118;40
113,55

84,13
80,15
76,37

105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66.09
63,01
60,07
57,27

100,73

72,81

'96;5792,60

69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49;68
47,40
45,23

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58

134,30
128,76

88,33

8~,80
~5·.16

ANEXO I·A DA MEDIDA l'ttOVISORTA
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente
Juiz

429,51
409,06

ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N? 961,
DE 30 DE MARÇO DE 1995
Advocacia-Geral da União
Vencimento
Básico

Grat. (art. 7? da
Lei n? 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da U nij? de Segunda Classe

375,55

156,l7

Denominação
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ANEXO 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4

Adjunto

3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

343,60
327,24
311,66
296,82

Assistente

3
2
1

134,92
128,49
122,38
116,55

269,84
256,98
244,76
233,10

Auxiliar

3
2

105,95
100,91
96,10
91,52

211,90
201,82
192,20

4

4

1

183,04

ANEXO II·A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de I? e 2? Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

E

4
3
2
1

165,55
157.66
150,16
143;01

331,10
315.32
300,32
28ô,02

4
3
2

130,00
123.81
117,91
112.30

260,00
247,62
235,82
224,60

D

1
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CL

p

Superior
40 horas

Auxiliar

Intermediário

ao horas

40 horas

ao horas

40 horas

30 horas

C

4
3
2
1

105,95
100,90
96,10
91,52

211,90
201,90
192,20
183,04

B

4
3
2
1

86,33
82,23
78,31

172,66
164,46

74,58

166,62
149,16

4
3
2
1

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72
134,02
127,64
121,56

A

ANEXO III DA MEDIDA PROVISÚRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis nss 6.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme arts. 3? e seguintes da Lei n? 7.596/87 dos servidores do Ibama,
da Embratur, do lucra, do CFIAer, do tBPe. do Ibec, da FBN, da"FeRB, da FCP, da
LBA. da Funai, da FAE, do Enap, da FNS, da Roquette Pinto. da FNDE, da Burlam. da
Suirama, da Sudene, da Ceplac da Tabela de Especialistas.

e

CL

A

p

III
11

I

B

VI
V
IV
III
11
[

C

VI
V
IV
III
11
I

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

397,04
373,96
361,76

297,78
280,47
263,81

203,31
196,86
188,68

162,48
146,89
141,61

137,60
131,27
126,25

103,20
98,46
93,93

302,06
282,67
273,11
263,88
254,97
246,37

226,64
212,00
204,83
197,91
191,22
184,78

181,77
176,13
168,73
162,69
166,67
150,96

136,33
131,36
126.65
121,94
117,50
113,22

119,61
114,04

86.63

238,06
230,04
222,29
214,82
207,60
200,63

178,64
172,53
166,72
161,12

146,48
140,21
136,13

105.15

90.87
86.29

67,78
64,72

101,36
97,68

82,40
78,70

61;80

180.24

155.70

126,54
121,02

94.15
90,77

75,18

58,89
63.86

160,47

109,11

108,84
103,88
99,16
94,66

71,81

89,63
81,63
77,91
74,37

71,00

69,02
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CL

p

V

Superior

IV
D

III
II
I

Auxiliar

Intermediário
30 horas

40 horas

30 horas

40 horas

193,91
187,41
181,14
175,10

145,43
140,56

116,66
112,47

87,49
84,35

135,86

108,43

81,33

131,32
126,93

104.55

78,41
75,61

169,24

100,82

40 horas

30 horas

68,63
65,58
62,67
59,92
57,28

ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações
Cursos de Altos Estudos

70% do soldo

Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela UI - Indenização de Representação
aI Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação
Ofícíal-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário. Oficial-Subalterno.
Gua:~da-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Subofícíal, -Subtenente e Sargento

Percentuais
70% do soldo
60% do soldo
50% do soldo
35% do soldo
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CL

p

Superior
40 Horas

30 Horas

Intermediário
40 Horas

Auxiliar

30 Horas

Demais Praças Especiais e Praças de graduaçllo inferior a 3? Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

40 Horas

3DHoras

20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do

Transferidos, ex-oítício para a inatividade remunerada, com menos de 30 anos de serviço

4\}% do 8"1rio

80100

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacionai, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos ex-

tintos' Territórios Federais, Orçamento de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e Tecnologia e dos servidores da SAE, da FCBIA, da Susep, da CVM e do Ipea, do Ibama,
da Embratur, do Incra, da CFIAer, do IBPC, do Ibac, da FBN, da FCBR, da FCP, da
LBA, da Funai, da Funag, da Fae. da Enap, da FNS, da Roquette Pinto, da FNDE, da Sudam, da Suframa, da Sudene, da Ceolac, da Tabela de Especialistas dos Técnicos Administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme arts. Ss e seguintes da Lei n?
7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis n?s 5.645,(70 e 6.550/78.

CL

p

Intermediário

III

A

B

11
I
VI
V
IV
III

11
I

Auxiliar,

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40-1fOl'ft8

aq Hera-

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
136,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73

88,33
84,13
80,16
76,37
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CL

p

30 horas

40 horas

ao horas

268,21

201,16

173.04

260.49

195,37
189,74
184,28
178,98
173.84

165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,68
105.05

97,02
92,46
88.12
84,01
80,09
76,36

72,77
69.35
66,09
63,01
60,07

168,Bó

184,30

164,00
159,29
164,73
150,29

128,76
123,47

100,73
96.57
92,60
88,80
85,16

72,81
69.44
66.24
63,20
60,31

64,61
52,08
49.68

40 horas

c

VI
V
IV

252.99
245.71
238,64
231,78

III
11
I

V
IV
D

225.13
218,66
212.39
206.30
200,39

III
11

I

Auxiliar

Intermediário

Superior

118,40
113.55

40 horas

30 horas

67.27

47.40
46,28

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
DE DE DEZEMBRO DE 199
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

.Iuiz-Preaídente

429,51

Juiz

409.06

ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 928,
DE 1º DE MARÇO DE 1995
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (art. 7'1 da
Lei nl! 8.460/92)

Advogado da Uni40 de Categoria
Especial

429,51

170,92

Advogado da Uni40 de Primeira
Categoria

401,88

163,38

Advogado da Uni40 de Segunda
Categoria

375,55

156,17
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ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

4

176,91
169,29
162,00
155,03

353,82
338.58
324,00
310,05

142,23
136,10
130,24
124,63

284,45
272,20
260,43
249,26

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200.39

3

Adjunto
"

1
4

Assistente

,
3

1
4

Auxiliar

3

a
1

ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de I? e 2? Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

E

,

4
3

168,05
160,81
153,89
147,26

336,09
321.62
307,77
294,52

,

4
3

136,35
130.48
124,86

1

119,49

272,70
260.96
249,72
238,97

1

o
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Nível

Graduado

Graduado

4
3
2

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

B

4
3
2
1

94,52
90,02
85,74
81,65

189,04
180,04
171,47
163,30

4
3
2
1

77,03

A

154,06
146,72
139,73
133,08

Classe

C

73,36
69,87
66,64

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÚRIA
(a partir de I? de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela 11 - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação
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Tabela 111 - Indenização de Representação
s) Pelo exercício do Posto ou da Graduação em situações normais

Percentual

Posto ou Graduação
Oficial·General

150% do soldo

Oficial·Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha Aspirante-a-Oficial

e

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3? Sargento. exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentual

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex-ottício; para a inatividade remunerada, com menos de 30 anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÚRIA N? 962, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a orgtmizeçéo da Presidência da República e dos Ministério e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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CAPiTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura
Art. I? A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
§ I? Integram a Presidência da República como órgãos de
assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) a Advocacia-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2? Junto à Presidência da República funcionarão, como
órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seção 11
Das Competências e da Organização
Art. 2? À Casa Civil da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente o Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação
e na integração da ação do governo, na verificação prévia da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso N acíonal, com os demais níveis da
Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura
básica:
I
Conselho do Programa Comunidade Solidária;
11
Gabinete;
111
Subchefia Executiva;
IV
Subchefia para Assuntos Parlamentares;
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V
Subchefia de Coordenação da Ação Governamental;
VI
Subchefia para Assuntos Juridicos;
VII
Subchefia de Relações Intergovernamentais.
Art. 3~ À Secretaria-Geral da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
V
Assessoria Especial;
VI
Secretaria de Controla Interno.
Art. 4~ À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o
Presidente da República no desempenho de suas atribuições especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação
social do goverrio, e de implantação de programas informativos
e de educação a distância, cabendo-lhe o controle, a supervisão
e a coordenação da publicidade dos órgãos e das entidades da
Administração Pública Federal; direta e indireta e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
11
Subsecretaria Executiva;
lU
Subsecretaria de Imprensa e Divulgação;
IV
Subsecretaria de Comunicação Institucional:
V
Subsecretaria de Programas de Educação a Dístância.
Art. 5~ À Secretaria de Assuntos E stratégícos da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente O
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da concepção estratégica nacional,
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na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de
planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim Caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico econômico, bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao exercicio da competência do
Conselho de Defesa N acionai, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria Executiva;
III
Subsecretaria de Inteligência;
IV
Subsecretaria de Programas e Projetos;
V
Subsecretaria de Análise e Avaliação;
VI
Centro de Estudos Estratégicos;
VII
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações.
Art. 6? À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de
Estado, do Vice.-Presidente da República, e pela segurança dos
titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem como dos respectivos palácios presidenciais, tendo como
estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subchefia Executiva;
III
Subchefia da Marinha;
IV
Subchefia do Exército;
V
Subchefia da Aeronáutica;
VI
Subchefia de Segurança.
Art. 7? O Conselho de Governo, que tem por competência
assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, será dividido em dois níveis de
atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de
Estado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo
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tro de Estado Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos
membros para este fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade
de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse
as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
§ 1? Para desenvolver as ações executivas das Câmaras
mencionadas no inciso H, serão constituídos Comítês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos Ministérios,
cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa
Civil da Presidência da República, presididos por um de seus
membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2? O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação do
Presidente da República.
§ 3? É criada a Câmara de Politicas Regionais, do Conselho de Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor
sobre a criação das demais Câmaras.
§ 4? O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento
e Orçamento integrarão as Câmaras de que trata o inciso II do

caput.
§ 5? O Poder Executivo disporá sobre as. competências e o
funcionamento das Câmaras e dos Comitês a que se referem o
inciso II do caput e o § 1?
Art. 8? À Advocacia-Geral da União compete assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza [urfdica, uniformizar a jurisprudência administrativa federal e coordenar,
supervisionar e controlar as atividades do serviço jurídico da
Administração Pública Federal, representar a União judicial e
extrajudicialmente, bem como desempenhar as demais atribuições previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Art. 9? O Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma
das Forças Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas política militar e à
coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
à
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Parágrafo umco. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e
será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete
assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a
estudos para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como na elaboração e coordenação dos planos e pro.
gramas dai decorrentes, no estabelecimento de planos para o
emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singu_
lares destacadas para participar de operações militares, levando
em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Milita·
res, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvi·
mento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de
aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas no Pais e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
N acional, com a composição e as competências previstas na
Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados
pelas Leis n~s 8.041, de 5 de junho de 1990, e Lei 8.183, de 11 de
abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da Repúblíca terão como Secretários Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária,
vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações governamentais visando o atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solídária, a que se refere o inciso I do art. 2~ .
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CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Art. 13.
I

II
III

Da Denominação
São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
Da Aeronáutica;
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma

Agrária;
IV
da Ciência e Tecnologia;
V
das Comunicações;
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
IX
da Fazenda;
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento;
XVI
da 'Previdência e Assistência Social;
XVII
das Itelações Exteriores;
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos
Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do
Estado-Maior das Forças Armadas.
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Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência
de cada Ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação
do servidor, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil,
de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização de gestão e promoção de qualidade no Setor Público;
II - Ministério Público da Aeronáutica:
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fi estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorição ou concessão, da infra-estrutura c cronáutica, inclusive os
serviços de apoio necessário à navegação aérea:
gj orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de
pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica e espacial;
1) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessários à Força Aérea
Brasileira e à aeronáutica civil;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1099
III - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a) política agr-ícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário.
inclusive estoques reguladores e estratégicos;
b)

dI informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais
e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados
ao processo produtivo agrícola e pecuário;
" pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) reforma agrária;

1) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n] energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;

IV - Ministério da Ciéncia e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
atividades da ciéncia e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
di política nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro
de radiofreqüências;
b) serviços postais;
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VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior. ensino supletivo. educação tecnológica e educação especial, exceto ensino militar;
dI pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
1) magistério;
gj coordenação de programas de atenção integral a crianças
e adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas
à defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa
aérea.t
f) participação no preparo e na execução da mobilização e
desmobilização nacionais;
gj autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) politica e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
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c) administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
.t) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais:
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e
dos serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência
de tecnologia;
c) metrologia, normalízação e qualídade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
f) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;

g) execução das atividades de registro do comércio;
h) politica relativa ao café, açúcar e álcool;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem [urídíca, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias:
d) entorpecentes, segurança pública, Policias Federal, Rodoviária e Ferrovíária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência
e promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da politica
penitenciária nacional;
hl nacionalidade, imigração e estrangeiros;
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J) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
J) ouvidoria geral;

XII - Ministério da Marinha:
a) política naval;
b) constituição, organização, efetivos e aparelhamento e
adestramento das forças navais;
c) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da Marinha;
d) orientação e controle da Marinha Mercante e demais atividades corre~atas, no interesse da segurança da navegação, ou
da defesa nacionale) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
f) adestramento militar e supervisão de adestramento civil
no interesse da segurança da navegação nacional;
g) policia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
ações relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da politica nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambientaI;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
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b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das politicas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatisticas nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
11 fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos
programas de financiamento de que trata a alinea c do inciso I
do art. 159 da Constituição;
j) defesa civil;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) politica internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas,
técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais:
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos índios;
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d) informações de saúde;
e) insumos crítícos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário
de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
gj vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos
e alimentos;
hJ pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) politica salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
gj política de imigração;
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) Marinha Mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
Parágrafo único. Em casos de calamidade pública ou de
necessidade de especial atendimento à população, o Presidente
da República poderá dispor sobse a colaboração dos Ministérios
Civis e Militares com os diferentes níveis da Administração PÚblica.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério
Civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações Exteriores:
U
Gabinete do Ministro;
lU - Consultoria .Iurídica, exceto no Ministério da Fazen·
da;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1105
§ I? No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria
Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

§ 2? Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a
que se refere o inciso 1 deste artigo, além da supervisão e da
coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro
de Estado.
§ 3? Integram a estrutura das Secretarias Executivas uma
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e uma Subsecretaria de Assuntos Administrativos.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos
Art. 16.

São órgãos específicos dos Ministérios:

I - no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado:
Secretaría de Recursos Logístícos;
b) Secretaria de Desenvolvímento de Recursos Humanos;
c) Secretaria de Recursos Humanos;
d) Secretaria da Reforma do Estado;

a)

U - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a)
b)

c)
d)

e)
t)
gj

Conselho Nacional de Política Agrícola;
Comissão Especial de Recursos;
Secretaria de Política Agrícola;
Secretaria de Defesa Agropecuária;
Secretaria de Desenvolvimento Rural;
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
Instituto Nacional de Meteorologia;

no Ministério da Ciência e Tecnologia:
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia;
b) Conselho Nacional de Informática e Automação;

Hf a)
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c) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) Secretaria de Coordenação de Programas;
e) Secretaria de Tecnologia;
1) Secretaria de Politica de Informática e Automação;
gj Instituto N acionai de Pesquisas Espaciais;
h) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;
1I Instituto Nacional de Tecnologia;
j) Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
IV - no Ministério das Comunicações;
a) Conselho Nacional de Comunicações:
b) Secretaria de Fiscalização e Outorga;
c) Secretaria de Administração de Radiofreqüências;
d) Secretaria de Serviços de Comunicações;
V - no Ministério da Cultura:
a) Conselho Nacional de Politica Cultural;
bl Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;
c) Comissão de Cinema;
d) Secretaria de Politica Cultural;
e] Secretaria de Intercàmbio e Projetos Especiais;
1) Secretaria de Apoio à Cultura;
gj Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
VI - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) Conselho N acionai de Educação;
b) Secretaria de Educação Fundamental;
c) Secretaria de Educação Média e Tecnológica;
d) Secretaria de Educação Superior;
el Secretaria de Política Educacional;
1) Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação
Educacional;
gj Secretaria de Educação Especial;
hl Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
II Instituto Benjamin Constant;
jl Instituto N acionai de Educação de Surdos;
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VII ~ no Ministério da Fazenda:
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacional de Política Fazendária;
c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho Nacional de Seguros Privados;;
e) Cãmara Superior de Recursos Fiscais;
f) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
h) Comité Brasileiro de N omenc!atura;
J) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
J) Secretaria da Receita Federal;
1) Secretaria do Tesouro Nacional;
m) Secretaria de Política Econômica;
n) Secretaria de Acompanhamento Econômico;
01 Secretaria do Patrimônio da União;
p) Secretaria Federal de Controle;
q) Secretaria de Assuntos Internacionais;
r) Escola de Administração Fazendária;
s) Junta de Programação Financeira;
VIII - no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) Conselho N acionai de Metrologia, Normalização e Qualidade Iudustrial;
b) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação;
c) Secretaria de Política Industrial;

d) Secretaria de Política Comercial;
e) Secretaria de Comércio Exterior;
f) Secretaria de Turismo e Serviços;
g) Secretaria de Tecnologia Industrial;
IX - no Ministério da Justiça:
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
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-

Conselho Nacional de Trânsito;
d) Conselho Federal de Entorpecentes;
e) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
f) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles.
cente:
g) Conselho Nacionai de Segurança Pública;
h) Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difu.
sos;
11 Secretaria dos Direitos da Cidadania;
j) Secretaria de Justiça;
1) Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segu.
rança Pública;
m) Secretaria de Direito Econômico;
n) Secretaria de Assuntos Legislativos;
o) Departamento de Polícia Federal;
p) Arquivo Nacional;
q) Imprensa Nacional;
Ouvidoria-Geral da República;
X - no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídrícos e da Amazônia Legal:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente;
b) Conselho N acionai da Amazônia Legal;
c) Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis;
d) Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente;
e) Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente;
f) Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia
Legal;
g) Secretaria de Coordenação dos Assuntos de Desenvolvi·
mento Integrado;
h) Secretaria de Recursos Hidricos;
XI - no Ministério de Minas e Energia:
a) Secretaria de Minas e Metalurgia;
b) Secretaria de Energia;
c)

n
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XII - no Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) Comissão de Financiamentos Externos;
b) Comitê de Avaliação de Crédito ao Exterior;
c) Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

ti) Conselho de Coordenação e Controle das Empresas E
tatais;
e) Secretaria Especial de Politicas Regionais;
1) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
g) Secretaria de Politica Urbana;
h) Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
11 Secretaria de Assuntos Internacionais;
jl Secretaria de Orçamento Federal;
1) Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira;
ê-

XIII - no Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) Conselho Nacional da Seguridade Social;
b) Conselho Nacional de Previdência Social;
c) Conselho Nacional de Assistência Social;
di Conselho de Recursos da Previdência Social;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
1) Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações.
Sociais;
gl Secretaria de Previdência Social;
h) Secretaria de Assistência Social;
11 Secretaria de Previdéncia Complementar;
]1 Inspetoria-Geral da Previdência Social;
XIV - no Ministério das Relações Exteriores:
a) Cerimonial;
b) Secretaria de Planejamento Diplomático;
c) Inspetoria-Geral do Serviço Exterior;
di Secretaria-Geral das Relações Exteriores, composta de:
1. Subsecretaria-Geral de Assuntos Politicos;
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-

2. Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração Econô.
micos e de Comércio Exterior;
3. Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior;
el Secretaria de Controle Interno;
f) Instituto Rio Branco;
gj Missões diplomáticas permanentes;
h) Repartições consulares;
11 Conselho de Política Externa;
11 Comissão de Promoções;
XV - no Ministério da Saúde:
a] Conselho Nacional de Saúde;
bl Secretaria de Vigilância Sanitária;
cl Secretaria de Assistência à Saúde;
dI Central de Medicamentos - Cerne, observado o disposto
no art. 15 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990;
XVI - no Ministério do Trabalho:
a) Conselho Nacional do Trabalho;
bl Conselho N acionai de Imigração;
c] Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
d) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
e) Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional;
f) Secretaria de Políticas de Emprego e Salário;
gj Secretaria de Relações do Trabalho;
hl Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;
11 Secretaria de Fiscalização do Trabalho;

XVII - no Ministério dos Transportes:
a) Secretaria de Prod ução;
b) Secretaria de Planejamento;
c] Secretaria de Desenvolvimento.
§ I? São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios
Militares.
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§ 2? o Conselho de Política Externa, a que se refere a
alinea i do inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo SecretárioGeral das Relações Exteriores; pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos Subsecretários-Gerais de Assuntos
Politicos; de Assuntos de Integração Econômicos e de Comércio
Exterior; do Serviço Exterior; e pelo Chefe de Gabinete do
Secretário-Geral das Relações Exteriores.

CAPÍTULO UI
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados;
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da Repúblíca, em Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da Repúblíca;
n - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
In - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, em Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério
da Previdência e Assistência Social;
VI - no Ministério da Justiça:
a) a Secretaria N acionai de Entorpecentes, em Departamento de Entorpecentes, da Secretaria de Planejamento de Ações
Nacionais de Segurança Pública;
b) a Secretaria de E studos Legislativos, em Secretaria de
Assuntos Legislativos;
c) a Secretaria dos Direítos da Cidadania e Justiça, em Secretaria dos Direitos da Cidadania.
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VII - a Subchefia para Acompanhamento da Ação Gover_
namental, em Subchefia de Coordenação da Ação Governamen_
tal, na Casa Civil da Presidência da República;
VIII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente
da República;
b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimo_
nial;
c) a Assessoria, em Assessoria Especial;
IX - a Secretaria de Informações, Estudos e Planeja_
mentos, em Secretaria de Politica Cultural, no Ministério da
Cultura.
X - a Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos
em Subsecretaria de Programas e Projetos, na Secretaria de As:
suntos Estratégicos da Presidência da República;
XI - no Ministério da Administra1ção Federal e Reforma do Estado:
a) a Secretaria de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários,
em Secretaria de Recursos Logísticos:
b) a Secretaria de Organização e Informática, em Secretaria
de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
para a Secretaria de Planejamento e Avaliação, do Ministério
.
do Planejamento e Orçamento;
II - das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de
Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da Região Sul, todas do Ministério da Integração
Regional, para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do
Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de
Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional, para a Secretaria de Politica Urbana do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
IV - da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional, para a Secretaria de Recursos Hídricos, do Mi-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1113

nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V - da Secretaria de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, do Ministério da Integração Regional, para a Subchefia de Relações Intergovernamentaís, da Casa Civil
da Presidência da República;
VI - das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do
Ministério do Bem-E star Social, para a Secretaria de Política
Urbana, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
VII - da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério
do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Assistência Social,
do Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - da Coordenadoria N acionai para integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar, para
a Secretaria dos Direitos da Cidadania, do Ministério da Justiça.
IX - da Secretaria de Trânsito, para a Secretaria de
Ações Nacionais de Segurança Pública, no Ministério da Justiça;

X - das Secretarias de Administração Geral, relativas à
modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais,
planejamento, orçamento e finanças, para a Secretaria Executiva, em cada Ministério;
XI - no Ministério da Educação e do Desporto;
a) do Programa N acionai de Atenção Integral à Criança e
ao Adolescente - Pronaica, de que trata a Lei n? 8.642, de 31 de
março de 1993, para a Secretaria de Educação Fundamental;
b) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delíberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (lndesp), de que trata o § I? do art. 37 desta medida provisória;
c) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - Fundesp, para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - Indesp.
XII - da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República, para a Subsecretaria de Imprensa e Divulgação, da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República.
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Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Cons.
titucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da
Integração Regional, passa a integrar a estrutura da Secretaria
Especial de Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento
e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n?
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência
(LBA) e Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência
(CBIA), vinculadas ao Ministério do Bom-Estar Social;
11
o Ministério do Bem-Estar Social;
111 - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça;
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação
e Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trãnsito;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secre·
taria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada
Ministério;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto;
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
na Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial de Políticas Regionais, re·
ferida na alínea f do inciso XII do art. 16, desta medida provisória, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado'
do Planejamento e Orçamento, e t.erá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
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II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam transformados os cargos:
I - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretário da Secretaria de Assuntos Legislativos, no
Ministério da Justiça;
II - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da Repúblíca; de Assessor-Chefe da
Assessoria, código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da Assessoria Especial, cargos de natureza especial, todos na 8ecretariaGeral da Presidência da República;
III - de Secretário Executivo da Secretaria Executiva,
em Subsecretário Executivo da Subsecretaria Executiva; de Secretário da Secretaria de Inteligência, em Subsecretário da Subsecretaria de Inteligência: de Secretário da Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos, em Subsecretário da Subsecretaria de Programas e Projetos, todos da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República;
IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefe de Coordenação da Ação Governamental, na Casa Civil da Presidência da República;
V .- de Secretário de Desportos, do Ministério da Educação e do Desporto, em Presidente do Instituto N acionai de
Desenvolvimento do Desporto - Indesp;
VI - de Secretário Executivo, em Subchefe Executivo,
na Casa Militar da Presidência da República;
VII - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento, em Secretário de Politica Cultural, no Ministério da
Cultura;
VIII - de Secretário de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários, em Secretário de Recursos Logísticos; de Secretário de
Organização e Informática, em Secretário de Desenvolvimento
de Recursos Humanos, ambos no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
Art. 22. Ficam extintos os cargos;
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de Desenvolvimento Regionalj de Defesa Civil; de DesenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995
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-

volvimento do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região
Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações
com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministé.
rio da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpe.
centes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de
Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do
Bem-Estar Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I
do art. 19, desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e
de Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos
II e III do art. 19, desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministé·
rios Civis de que trata o art. 13, desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais,
no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucio·
nal e de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na
Casa Civil da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Se·
cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais,
no Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República;
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Oro
çamento e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa
Militar da Presidência da Repúblíca; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de
Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado
da Previdência Social; e de Ministro de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
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Art. 24. Ficam criados os cargos de natureza especial de
Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de
Secretário-Geral da Presidência da República, de Secretário de
Comunicação Social da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este artigo e o art. 27, desta medida provisória, terão prerrogati·
vas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministros de Estado
do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social e de Ministro de Estado do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
supervisionar o desenvolvimento dos esportes no
I
País;
H
manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e estrangeiros;
IH - articular-se com os demais segmentos da administração pública, tendo em vista a execução de ações integradas na
área dos esportes.
Art. 27. Fica criado o cargo de natureza especial de
Secretário Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3? do art. 7? desta medida
provisória.
§ I? O titular do cargo de que trata este artigo será também o titular da Secretaria Especial de Políticas Regionais do
Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 2? O Presidente da República encaminhará ao Congresso
Nacionai projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, §
I?, inciso H, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento, nos Conselhos Deliberativos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Con-
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selho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 28. Ficam criados os cargos:
I - de Natureza Especial:
a) de Subchefe Executivo e de Subchefe de Relações Intergovernamentais, ambos da Casa Civil da Presidência da República;
b) de Subsecretário -Executivo: de Subsecretário de Imprensa e Divulgação; de Subsecretário de Comunicação Institucional; de Subsecretário de Programas de Educação a Distância
todos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;
.
c) de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na
Secretaria-Geral da Presidência da República;
II - de Secretário da Secretaria da Reforma do Estado,
código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
III - de Secretário da Secretaria de Acompanhamento
Econômico, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cidadania, código DAS 101.6, de Secretário da Secretaria da Justiça,
código DAS 101.6, de Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, código DAS 101.6, todos no Ministério da Justiça;
V - de Secretário da Secretaria de Recursos Hídricos,
código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VI - de Secretário de Desenvolvimento, Inovação e
A valiação Educacional, código DAS 101.6, e de Secretário de
Política Educacional, código DAS 101.6, ambos no Ministério
da Educação e do Desporto;
VII - de Secretário de Assistência Social, código DAS
101.6, no Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - de Secretário de Política Urbana, código DAS
101.6, no Ministério do Planejamento e Orçamento;
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IX - de Assessor Especial da Assessoria Especial de
Estratégia de Novos Negócios, código DAS 102.5, no Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X - de Diretor do Departamento de Entorpecentes, código DAS 101.5, no Ministério da Justiça;
XI - de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5, bem como 3 (três) cargos de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
XII - 6 (seis) cargos, código DAS 101.5; 6 (seis) cargos,
código DAS 101.4; e 1 (um) cargo, código DAS 101.3, na VicePresidência da República;
XIII - 2 (dois) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 4 (quatro) cargos de Assessor, código DAS 102.4; 2 (dois)
cargos de Assessor, código DAS 102.3; e 1 (um) cargo de Oficialde-Gabinete, código DAS 102.1, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes da Estrutura da Secretaria
Executiva do Programa Comunidade Solidária;
XIV - 1 (um) cargo de Secretário Executivo de Câmara
do Conselho de Governo, código DAS 101.6; 2 (dois) cargos de
Assessor Especial, código DAS 102.5; 1 (um) cargo de Assessor,
código DAS 102.4, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes da Estrutura da Secretaria Executiva de Câmara do Conselho de Governo;
XV - de Secretário de Tecnologia Industrial, código
DAS 101.6, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

XVI - 3 (três) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 3 (três) cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e 3 (três)
cargos de Oficial-de-Gabinete, código DAS 101.2, na SecretariaGeral da Presidência da República;
XVII - de Subsecretário de Análise e Avaliação, código
DAS 101.6, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil de que
trata o art. 13 desta medida provisória, exceto no Ministério das
Relações Exteriores, os cargos de Subsecretário de Planejamento e Orçamento, código DAS 101.5; de Subsecretário de Assuntos Administrativos, código DAS 101.5; de Chefe da Assessoria
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 875-1128, mar. 1995

1120

Parlamentar, código DAS 101.4; de Chefe de Gabinete de
Secretário Executivo, código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do
Ministro, código DAS 102.4; 2 (dois) de Assessor do Secretário.
Executivo, código DAS 102.4; e na Casa Civil da Presidência da
República os cargos de Chefe de Gabinete do Subchefe
Executivo, código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do Ministro
de Estado Chefe, código DAS 102.4; e 2 (dois) de Assessor do
Subchefe Executivo, código DAS 102.4.
Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os
cargos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar e
de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo, criados por este
artigo.
Art. 30. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art.
19 desta medida provisória será transferido para os Ministérios
e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competên·
cías, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o
excedente ou doa-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municipios ou, mediante autorização legislativa específica, a ínstituíções de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins
lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ I? O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que
trata o caput deste artigo será transferido para os Ministérios e
órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competências,
ficando o Poder Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por
período não superior a 12 meses, os servidores necessários à
continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2? Os inventariantes dos órgãos e das entidades extintos
terão prazo, até 31 de março de 1995, para proceder ao levantamenta dos cargos efetivos, em comissão, funções gratificadas e
acervo patrimonial, transmitindo essas informações aos ministérios e órgãos que absorveram as competências, cabendo a es·
tes exercer os direitos de preferência acerca dos cargos, das
funções e do acervo patrimonial, até 30 de junho de 1995.

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até
31 de dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal
indireta, não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19 de novembro de
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1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração
direta.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa, previstos na Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 1995.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), autarquia federal
vinculada à Presidência da República, com a finalidade de planejar e executar atividades de natureza permanente, relativas ao
levantamento, à coleta e à análise de informações estratégicas,
planejar e executar atividades de contra-informações, e executar
atividades de natureza sigilosa necessárias à segurança do Estado e da sociedade.
§ I? A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da
República.
§ 2? Enquanto não for constituida a Agência Brasileira de
Inteligência, a Subsecretaria de Inteligência, que integra a estrutura da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, fica supervisionada pelo Secretário-Geral da Presidência da Repúbiica.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação Nacional de Pesquisa que irá absorver os Institutos de
que tratam as alirieas g, h e i do inciso In do art. 16 desta medida provisória.
Art. 35. Para fins do disposto nesta medida provisória, fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias, a criar,
por transformação, ou a transferir, no âmbito da Administração
Pública Federal, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos de natureza especial ou
cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
Art. 36. São transferidas, aos órgãos que receberam as
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cumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida
provisória, ou a seus titulares.

Art. 37. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo [Fundasp), instituído pelo art. 42 da Lei n? 8.672, de 6
de julho de 1993, transformado em Instituto Nacional de Desen·
volvimento do Desporto (Indesp), autarquia federal, com a fina.
lidade de promover e desenvolver a prática do desporto.
§ I? O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Despor.
to (Indesp) disporá, em sua estrutura básica, de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e uma Diretoria intsgrada por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.
§ 2? As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Dssporto (Indesp) serão fixadas em decreto.

CAPtTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da Lei n? 8.216, de 13 de agosto de
1991, e no § 4? do art. 93 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até
que se cumpram as condições definidas no ceput, as requisições
de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e
deverão ser prontamente atendidas.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência
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da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes
do parágrafo único do art. 4? e § 2? do art. 5? do Decreto-Lei ns
200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida
por titular de órgão de assistência imediata ao Presidente da
República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e
dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela Lei n? 8.029, de 12
de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste
artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do Ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de
180 dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos Ministérios e Órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estutura, as
funções e as atribuições da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, de forma a separar as funções e as atividades
diversas da utilização de recursos hídricos, com o objetivo de
transferi-Ias para a Secretaria Especial de Politicas Regionais,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério do Planejamento e Orçamento;
H - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social;
IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e
Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos Ministérios e das Entidades extintas, serão remanejados para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de cargos efetivos, serem redistribuidos, e, no
caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados
ou extintos, de acordo com o interesse da Administração.
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Art. 44. Ficam criados, no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as necessidades imediatas decorrentes da criação de novas unidades
administrativas que passaram a responder pelas competências
de órgãos extintos, 22 (vinte e dois) cargos, código DAS 101.1;
20 (vinte) cargos, código DAS 102.1; 57 (cinqüenta e sete, caro
gos, código DAS 101.2; 37 (trinta e sete) cargos, código DAS
101.3; 47 (quarenta e sete) cargos, código DAS 101.4; e 32 (trinta
e dois) cargos, código DAS 101.5.
Art. 45. Até o final do presente exercício, o Poder Execu·
tivo promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos
de que trata o art. 19, de modo a evitar qualquer aumento de
despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida provisória.
Art. 46. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado
Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de
dezembro de 1995, servidores do Ministério da Educação e do
Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquale Instituto.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 752, de 6 de dezembro de 1994, 797,
800, de 30 de dezembro de 1994, e 931, de I? de março de 1995.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua pu blicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992,
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carvalho
MEDIDA PROVISÚRIA N? 963, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I? OS valores das mensalidades escolares do ensino
pré-escolar, fundamental, médio e superior do ano letivo de
1994, convertidos de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV) ou Real, não sofrerão reajuste até que sejam completados doze meses da conversão ou até a data-base dos professores do estabelecimento de ensino, em 1995, caso esta venha a
ocorrer primeiro.
Art. 2? Quando ocorrer uma das situações previstas no artigo anterior, o valor da mensalidade escolar será ajustado pela
variação acumulada do IPC-r ocorrida entre I? de julho de 1994
e o mês do reajuste, divido em duas parcelas mensais sucessivas, incidindo sobre o valor convertido em 1994, não podendo a
primeira parcela ser superior a sessenta por cento da variação
acumulada do IPC-r.
§ I? Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação ponderada dos custos, o excedente será repassado às
mensalidades em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual
valor, desde que decorra o prazo de sessenta dias, contados a
partir da data em que se tornar exigível a primeira parcela do
ajuste a que alude o parágrafo precedente.
§ 2? Sempre que necessário, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda, e a Secretaria de
Direito Econômico, do Ministério da Justiça, no âmbito de suas
atribuições, poderão exigir comprovação documental que justifique o excedente da elevação ponderada.
§ 3? Apresentada integralmente a documentação requerida, o Ministério da Fazenda manifestar-se-á no prazo máximo
de trinta dias, findos os quais, sem manifestação, entender-se-á
legitimado o reajuste.
§ 4? A partir da data em que recebida a comunicação de
que trata o § 2? e enquanto não ocorrida manifestação comissiva
ou omissiva do Ministério da Fazenda, é vedado ao estabelecimento de ensino exigir mensalidade em que computada a parcela relativa ao excedente da elevação ponderada.
§ 5? Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não justificar o repasse do excedente da elevação ponderada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, do
Ministério da Fazenda, e a Secretaria de Direito Econômico, do
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Ministério da Justiça, poderão tomar dos interessados o compro.
missa de ajustamento de que trata o art. 5?, § 6?, da Lei n?
7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 3? Os encargos educacionais anteriormente fixados
nos termos da Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os CUro
sos de regime semestral, com inicio a partir de julho de 1994,
observarão o disposto nesta medida provisória.
Art. 4? Os alunos já matriculados terão a preferência na
renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo
inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regi.
mento do estabelecimento de ensino, em igualdade de condições
com os demais alunos e observado o calendário escolar da inst].
tuição de ensino.
Art. 5? São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência,
ou aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas.
Art. 6? São legitimados à propositura de ações coletivas
para a defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, concorrentemente as entidades e os órgãos públicos competentes, nos termos da legislação vigente.
Art. 7? O art. 39 da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso
do legal ou contratualmente estabelecído.»
Art. 8? O termo de compromisso de ajustamento, previsto
no § 5? do art. 2?, será exigido, nos contratos firmados entre os
estabelecimentos de ensino e os pais de alunos ou alunos, de
acordo com o disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei n? 8.07~, 'de
1990.
Art. 9? Ás instituições referidas no art. 213 da Constituíção, que descumprirem o disposto nesta medida provisória, é
vedado firmar convênio ou contrato com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão,
em ato conjunto as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encamínhará ao Congresso N acionai projeto de lei disciplinando a
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prestação de serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 932, de 1? de março de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de
1991, e a Lei n? 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Nelson Jobim
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA N? 964, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Altera as Leis n?s 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O art. 6? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6? O Tesouro Nacional repassará mensalmente
recursos ao FAT, de acordo com programação financeira
para atender os gastos e efetivos daquele Fundo com
seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do BNDES ..»
Art. 2? Os arts. 17 e 19 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de
1991, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciá·
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de Social referidos na alínea d do parágrafo único do art.
11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária anual, assegu.
rada a destinação de recursos para as ações de saúde e as.
sistência social..
"Art. 19. O Tesouro Nacional. repassará mensalmente
recursos referentes às contribuições mencionadas nas
alíneas d e c do parágrafo único do art. 11 desta lei, desti.
nados à execução do Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Fica revogada a Medida Provisória n? 935, de 7 de
março de 1995.
Brasilia, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
José Serra
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSu NACIONAL aprovou, ê eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? io, DE·l99&
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Stéreo FM Lagoa Santa Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão' sonora em
freqOência modulada na Cidade de Legoe
Santa. Estado de Minas Gerais.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 11&,
de 9 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Stéreo
FM Lagoa Santa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos d~
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 11, de 1995
Aprova o ato que renova a permissiio
da Rádio Litoral Ltda. para explorar servi.
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Osório, Estado do
Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 86,
de 22 de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 26
de outubro de 1991, a permissão outorgada à Rádio Litoral
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de OSó'
rio, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 12, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Sorocsba, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 49,
de 9 de dezembro de 1992, que outorga permissão à Fundação
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Cultural Cruzeiro do Sul para executar, pelo prazo de dez anos.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na
Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu.
JOSÉ SARNEY. Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 13, de 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Nova Terra de Radiodifusão Ltde.. atualmente denominada Rede
Fênix de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de São José
dos Pinhais. Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 122.
de 9 de julho de 1992, que renova. por dez anos, a partir de 26
de outubro de 1991. a permissão outorgada à Rede Nova Terra
de Radiodifusão Ltda., atualmente denominada Rede Fênix de
Comunicações Ltda .• para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY,Presidente do Senado Federal, nos termos d~
art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 14. DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Santa Helena, Es.
tado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 29
de julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio
Grande Lago Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 25
de junho de 1991. sem direito de exclusividade, serviço de radíodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SEN ADOR JOSE SARNEY
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY. Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48. item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 15, de 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Fortaleza; Betedo do Ceará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 65,
de 22 de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 14
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de abril de 1985, a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes
Mares para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza/Estado do Ceará.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 16, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30
de julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio
Montanhês de Botelhos Ltda. para explorar, por dez anos, a
partir de 20 de dezembro de 1989, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Botelhas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 17, de 1995
Aprova o ato que outorga permissão à

Rádio Mariana Ltde. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Mariana, Estado de
Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 125,
de 13 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Mariana
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 18, DE 1995
Aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Borrazópolis, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 4 de
setembro de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 14 de setembro de 1987, a outorga deferida ao Sistema Nova Era de CoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1129-1145, mar. 1995
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municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, sem exclusividade, na Cidade de Borrazópolis,
Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9de março de 1995.
SEN ADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 19, de 1995
Aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Timbó, Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 4 de
agosto de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 24 de novembro de 1990, a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Tim bó, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SEN ADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos d~
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

20, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Pequete Empreendimentos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Floriano, Estado do
Pia ui.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 ~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30
de julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 24 de novembro de 1990, a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ploríano, Estado do Piaui.
Art. 2~ E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

21, de 1995

Aprova o ato que renova a concessão

outorgada à TV Tocantins Ltda. para ex"
pIorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Anápolis,
Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 ~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30
de julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 10 de
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outubro de 1990, a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radíodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolís, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 22, DE 1995
Aprova o ato que renova a autorização
deferida ao Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, através de sua Secretaria de
Educação e Cultura, e posteriormente
transferida à Fundação Rádio e Televisão
Educativa, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre; Estado do Rio Grande do Sujo

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30
de julho de 1992 que renova a autorização deferida ao Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, através de sua Secretaria de
Educação e Cultura, e posteriormente transferida à Fundação
Rádio e Televisão Educativa, para explorar, pelo prazo de quinze anos, a partir de 10 de dezembro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 23, de 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Jornal do Brasil Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 60,
de 22 de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 19
de dezembro de 1989, a permissão outorgada à Rádio Jornal do
Brasil Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 24, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Vila Real
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 4 de
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vembro de 1988, a concessão outorgada à Rádio Vila Real Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 25, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Campos Dourados FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Medianeira. Estado do Paraná.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 106,
de 9 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Campos
Dourados FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos d~
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 26, DE 1995
Aprova o ato que outorga permíeséo à
Rádio Bernardense FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Padre Bernardo, Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 46,
de 22 de fevereiro de 1990, que outorga permissão à Rádio Bernardense FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frsqüência modulada na Cidade de Padre Bernardo, Estado de
Goiás.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 27, de 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Serra Negra FM Ltde. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 129,
de 13 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Serra
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Negra FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 28, DE 1995
Aprova Q ato que renova a concessão
outorgada â: Sociedade Rádio Emissora Peranaense S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? E aprovado o ato a que se refere o Decreto de. 30
de julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 3 de
maio de 1992, a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade
de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o <?ONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 29, de 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Rádio Independente de Arco verde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Arcoverde, Estado de
Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 97,
de 22 de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 22
de maio de 1991, a permissão outorgada à FM Rádio Indepan.
dente de Arcoverde Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item.28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 30, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada Rádio Cultura de Paulo Afonso
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Paulo Afonso. Estado da Bahia.
â

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 72,
de 22 de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rá·
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dio Cultura de Paulo Afonso Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, a partir de 6 de julho de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Paulo Afonso. Estado da Bahia.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou. e eu.
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48. item 28, do Regimento Interno. promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 31. DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e TV TapajÓ6 Ltda. para
explorar serviço de radiodifusã.o de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Senterém,
Estado do Pará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30
de julho de 1992, que renova. por quinze anos, a partir de 3 de
setembro de 1991, a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 32, de 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em

onda média na Cidade de Araguaina, Esta.
do do Tocantins:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30
de julho de 1992, .que renova a concessão outorgada à Rádio
Araguaia Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 5 de
abril de 1988, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do
Tocantins.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 9 de março de 1995.
SENADOR
.... JOSÉ
.. SARNEY
Presidente
~------

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY: Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 33, DE 1995
Aprova os textos do Ato Constitutivo
do Instituto Internacional da Língua Porteguesa, celebrado em São Luís. Estado do
Maranhão, em 1? de novembro de 1989. e do
Acordo relativo ao Instituto Internacional
da Língua Portuguesa. concluído em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.l-j
(*) Os textos citados estão publicados no DCN (Seção Il}, de 17.3.95.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? São aprovados os textos do Ato Constitutivo do
Instituto Internacional da Língua Portuguesa, celebrado em São
Luís, Estado do Maranhão, em I? de novembro de 1989, e do
Acordo relatívo ao Instituto Internacíonal da Língua Portuguesa, concluído em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
Parágrafo úníco. São sujeitos à aprovação do Congresso
:"l aciona] quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo e do Ato Constitutivo, bem como quai squer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituíçâo Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto lsgislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 8, DE 1995
Autoriza o Estado de Sergiue a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Fundo Internacional
para Desenvolvimento da Agricultura (Fida), no valor de até US$17,941,200.00. equivalentes a doze milhões de Direitos Especiais de Saque.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? É o Estado de Sergipe, nos termos da Resolução
n? 96, de 1989, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura (F'ída}, no valor de até US$
17,941,200.00 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e um
mil e duzentos dólares norte-americanos), equivalentes a doze
milhões de Direitos Especiais de Saque.
Parágrafo único. Os recursos, advindos da operação de
crédito externo referida neste artigo, destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Apoio às Populações de Baixa
Renda no Semi-Árido de Sergipe (Pró-Sertão).
Art. 2? A operação de crédito referida no art. 1? deverá
ser realizada nas seguintes condições:
a) devedor: Governo do Estado de Sergipe;
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-

b) credor: Fundo Internacional para Desenvolvimento da
Agricultura (Fida);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: equivalente a SDR 12.000.000,00 (doze milhões de
direitos especiais de saque); correspondentes, a US$
17,941,200.00 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e Um
mil e duzentos dólares norte-americanos);
e) juros: oito por cento fixos, contados a partir de cada de.
sembolso sobre os saldos devedores do principal;

11 contragarantia: os definidos no parágrafo único do art. 2?
da Lei Estadual n? 3.322, de 26 de abril de 1993, que autorizou ir
operação de crédito;
g) condições de pagamento:

- do principal: em trinta prestações semestrais, iguais e
consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de dezembro de
1997, e a última em 15 de junho de 2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de junho e 15
de dezembro de cada ano.
Art. 3? O exercício da autorização concedida por esta resolução, fica condicionado ao efetivo cumprimento das disposíções contidas no art. 167, I e II e § 1?, da Constituição Federal.
Art. 4? O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, contados a partir de
sua publicação.

Art. 5?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 23 de março de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 9, DE 1995
Suspende a execução da Lei n? 32, de 7
de julho de 1989, do Distrito Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? É suspensa a execução da Lei n? 32, de 7 de julho
de 1989, do Distrito Federal, em cumprimento da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
n? 140.890-1/210, conforme comunicação feita pela Corte, nos
termos do Ofício n? 217/94-P/MC, STF, de 4 de fevereiro de
1994.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 10, DE 1995
Suspende a execução do art. 90 da Lei
Orgénice dos Municípios ~ Lei Comoíementar nf 1, de 17 de dezembro de 1975 -

com a redação dada pela Lei Complementar
n? 36, de 17 de outubro de 1983, do Estado
do Rio de Janeiro.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l·? É suspensa a execução do art. 90 da Lei Orgãnica
dos Municípios - Lei Complementar n? 1, de 17 de dezembro
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de 1975 com a redação dada pela Lei Complementar n? 36, de 17
de outubro de 1983, do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário n? 134.587-0/210, conforme comunicação
feita pela Corte, nos termos do Oficio n? 42/94-P/MC, STF, de 3
de maio de 1994.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
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DECRETOS

DECRETO N? 1.406, DE 2 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a transferéncia de cargos
comteeso e tunçõee gratificadas que
menciona.
em

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 35 e 37 da Medida Provisória n" 931, de 1" de março
de 1995.
DECRETA:
Art. 1? Ficam transferidos do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), setenta cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e 26
Funções Gratificadas (FG), assim especificados: quatro DAS101.5, quinze DAS-101.4, dez DAS-101.3, 29 DAS-101.2, três DAS102.2, cinco DAS-101.1, quatro DAS-101.1 e 26 FG-1.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N? 1.407, DE 2 DE MARÇO DE 1995
Dá nova redação ao caput do art. I? do
Decreto D.O 410, de 30 de dezembro de 1991
que dispõe sobre as condições de suprimen:
to de álcool etílico para as indústrias aI.
coolquímicas da RegilIo Nordeste.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O caput do art. I? do Decreto n~ 410, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I? As indústrias alcoolquímicas localizadas na
Região Nordeste, que utilizem álcool etílico hidratado como matéria-prima para produção de derivados álcoolquimicos que possam ser obtidos através de rota petroquímica alternativa, terão até 31 de dezembro de 1996, tratamento especial de preço da referida matêria-prima.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 2 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Raimundo Brito
DECRETO 1.408, DE 2 DE MARÇO DE 1995
Dá nova redação aos arts. 3 g e 10 do
Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992,

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1 ~ Os arts. 3~ e 10 do Decreto n~ 660, de 25 de setembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3~ O Siscomex será administrado por uma comissão composta pelos titulares das Secretarias-Executivas dos Ministérios da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo; da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; da Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; da
Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior do Ministério das Relações Exteriores; e da Diretoria de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A Presidência e a Vice-Presidência
da Comissão serão exercidas, em regime de rodízio anual,
pelos titulares das Secretarias-Executivas dos Ministérios
da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo, respactivamente..
Art. 10. Os Ministros de Estado da Fazenda e da
Indústria, do Comércio e do Turismo estabelecerão as normas complementares ao cumprimento do disposto deste
Decreto.»
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de março de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sebastião do Rego Barros
Pedro Malan
Dorothea Werneck
DECRETO

N~

1.409, DE 3 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre 8 crteçeo, por transformação, dos cargos em comissl1o que menciona.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 94, incisos IV e VI, da Constituição, e, tendo em vista o
disposto no art. 35 da Medida Provisória n? 931, de 1º de março de
1995.
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, por transformação, os cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
IDAS), no Ministério do Meio Ambiente, dos. Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, na forma do Anexo a este decreto.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
107~

Brasília, 3 de março de 1995;
da República.

174~

da Independência e

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Gustavo Krause
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(DECRETO Nº 1.409, DE 3 DE MARÇO DE 1995)
CÓDIGO
DAS
102.5
102.4
102.3
TOTAL

VALOR

SITUAÇÃO ATUAL

UNITÁRIO

QTDE.

1.791,17
1.526,06
856,88

3
3

SITUAÇÃO NOVA

VALOR TOTAL

QTDE.

VALOR TOTAL

-

2

3.582,34

1

856,88

3

4.439,22

4.578,18
4.578,18
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DECRETO N? 1.410, DE 7 DE MARÇO DE 1995.
Determina corte nos dispénâioe correntes das Empresas Estatais Federais e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? As empresas públicas, as sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, deverão efetuar, no exercício de
1995, redução efetiva, mínima, de dez por cento nos dispêndios
correntes comparativamente ao total realizado no exercício de
1994.
Parágrafo único. No caso de instituições financeiras públicas federais, a redução efetiva mínima será de quinze por cento.
Art. 2? A redução referida no artigo anterior incidirá sobre o total dos dispêndios classificados nas rubricas «Pessoal e
Encargos Sociais)" «Serviços de Terceiros), «Utilidades e ServiÇOS)) e «Outros Dispêndios Correntes».

Art. 3? As entidades de que trata este Decreto deverão
elaborar planos de redução de dispêndios correntes, com metas
trimestrais, de modo a dar cumprimento, até o final do exercício
de 1995, ao disposto no art. I?

§ I? OS planos deverão ser aprovados pelo Conselho de
Administração e homologados pelo Ministro de Estado sob cuja
supervisão se encontre a entidade.
§ 2? Nas entidades em que não houver Conselho de Administração, os planos deverão ser aprovados pela Diretoria.
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Art. 4? Para o acompanhamento e controle das medidas de
que trata este Decreto, as entidades mencionadas no art. I? de.
verão encaminhar:
I - até 31 de março de 1995, ao Conselho Fiscal ou órgão
equivalente, bem assim às unidades setoriais e seccionais do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e à Secretaria
de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministé·
rio do Planejamento e Orçamento, cópia dos planos de que trata
o art. 3? e dos atos que os aprovarem e homologarem;
II - até vinte dias após o encerramento de cada mês, aos
Conselhos de Administração e Fiscal ou órgão equivalente e aos
órgãos mencionados no inciso anterior, relatórios da execução
orçamentária.
Art. 5? O Conselho de Coordenação e Controle das Em.
presas Estatais (CCE), poderá aprovar excepcionalidades ao
que dispõe este Decreto, à vista de proposta fundamentada, encaminhada pelo Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre a entidade.
Art. 6? O CCE expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO N? 1.411, DE 7 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a reavaliação dos centretos em vigor e das licitações em curso, no
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

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

Art. 1? Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal mencionados no parágrafo único do art. 1? da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993, promoverão a reavaliação dos contratos em vigor e das licitações em curso.
Parágrafo único.

Para os fins deste artigo entende-se por

licitações em curso aquelas cujo instrumento de contrato ou outros instrumentos hábeis. tais como carta-contrato, nota de em-

penho de despesa, autorização de compra ou de ordem de execução de serviço, não tenham sido ainda formalizados.
Art. 2? A reavalização referida no artigo anterior, seguindo critérios de conveniência e oportunidade da licitação ou do
contrato, terá por base o interesse público direcionado à contenção e à redução das despesas públicas, o que embasará, na forma prevista, respectivamente, no art. 49 e incisos I e II do art.
58 da Lei n? 8.666, de 1993, a revogação do procedimento licita·
tório __ou a rescisão do ajuste que não se coadune com as diretrizes estabelecidas neste artigo.
§ I? As reavalições deverão estar concluídas no prazo máximo de noventa dias, a contar da data de publicação deste deste decreto, não podendo das mesmas resultar:
a) aumento de preços unitários:
b) aumento de quantidades;
c) redução da periodicidade dos pagamentos ou dos reajustes;
d) redução da qualidade dos bens fornecidos ou dos serviços prestados;
e) outras modificações contrárias ao interesse público.
§ 2? Demonstrado o interesse público, serão mantidos os
contratos em vigor, podendo ter continuidade as licitações em
curso, mediante despacho do dirigente máximo do órgão ou entidade, ou de quem dele receber delegação neste sentido.
§ 3? Nos casos em que já for conhecido o preço do objeto
da licitação, será verificada a sua compatibilidade com os preços praticados no mercado.
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Art. 3? As reavalições de que trata o art. I? deste decreto
nos casos de contratos ou licitações cujos valores não ultrapas:
sem o limite legal estipulado para carta-convite, ficarão a crité.
rio do dirigente máximo do órgão ou entidade, ou de quem dele
receber delegação neste sentido, na forma da Lei n? 8.666, de
1993.
Art. 4? Compete aos Ministérios da Administração Fede.
ral e Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, no
âmbito de suas atribuições, dirimir as dúvidas resultantes da
aplicação do disposto neste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publí.
cação.

Brasilia, 7 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N? 1.412, DE 7 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a libereção de recursos financeíros para pagamento de pessoal dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos Il, IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto n? 347, de 21 de novembro
de 1991,
DECRETA:
Art. I? A partir de 2 de junho de 1995, os recursos financeiros para pagamento do pessoal civil dos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e demais entidades que recebam, a esse título,
transferências do Tesouro Nacional, somente serão liberados
após prévia contabilização da folha de pagamento, mediante utilização conjunta do Sistema Integrado de Administração de Re·
cursos Humanos (Siape) com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1151-1191, mar. 1995

1159
Art. 2~ As informações orçamentárias, financeiras, contábeis e de pessoal, constantes dos arquivos do Siafi e do Siape,
respectivamente, constituem a base de dados oficiais do pessoal
civil do Poder Executivo, para os fins previstos na legislação
pertinente.
Art. 3? Os recursos financeiros liberados pela Secretaria
do Tesouro Nacional, para pagamento de despesas de pessoal e
encargos sociais, não poderão ser utilizados pelos órgãos e entidades de que trata este decreto, para pagamento de qualquer
outra categoria de despesa.
Parágrafo único. A utilização dos recursos financeiros referidos neste artigo, no pagamento de despesas de outra natureza, constitui falta grave, aplicando-se aos responsáveis as cominações legais cabíveis.
Art. 4? Caso não tenham sido utilizados na finalidade prevista, os recursos liberados para pagamento de pessoal deverão
ser devolvidos ao Órgão Central de Programação Financeira,
até cinco dias úteis após sua liberação.
Art. 5? Dependem de prévia e suficiente dotação orçamentária e de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 169, parágrafo único, da Constituição:
I - a concessão de qualquer vantagem ou aumentos de
remuneração;

II

a criação de cargos ou alteração de estrutura de car-

reiras;

III
a admissão de pessoal, a qualquer titulo.
Parágrafo único. Depende, igualmente, de prévia e específica dotação orçamentária e da manifestação dos órgãos referidos no art. 6? o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais ou administrativas que impliquem aumento da remuneração.
Art. 6? Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e
Orçamento emitirão parecer prévio, quanto à estimativa dos
acréscimos de despesas decorrentes das ações relacionadas no
artigo anterior, e quanto à existência de dotação orçamentária
suficiente para o seu pagamento, respectivamente.
Art. 7? Os Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Administração Federal e Reforma do
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Estado, no âmbito de suas atribuições, expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 8~ Aos órgãos setoriais, seccionais e regionais do Sistema de Controle Interno incumbe zelar pelo cumprimento do
disposto neste decreto, bem como responsabilizar os dirigentes
e 08 ordenadores de despesa que praticarem atos em desacordo
com as disposições nele contidas.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis Carvalho
DECRETO N? 1.413, DE 7 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre documentos e procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista as Normas e Recomendações Internacionais constantes do
Anexo 9 à Convenção de Aviação Civil Internacional, promulgada pelo Decreto n:' 21.713, de 27 de agosto de 1946.
DECRETA;
Art. 1? O despacho de aeronave em vôo internacional será
isento da Declaração Geral e do Manifesto de Passageiros.
§ 1? O transportador deverá fornecer ao Departamento de
Policia Federal e à autoridade competente de vigilância sanitária, por escrito, nos aeroportos de escala e destino, além do nome da empresa, número do vôo ou matrícula da aeronave. os seguintes dados:
a) na chegada: rota e número de tripulantes e passageiros
para desembarque e em trânsito;
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b) na partida: rota e número de tripulantes e passageiros
para embarque e em trânsito.
§ 2~ Na ocorrência de qualquer fato de interesse médicosanitário a bordo da aeronave, caberá ao seu comandante
informá-lo, de imediato, à autoridade competente de vigilância
sanitária do aeroporto, especialmente:
a) casos de doenças observados durante o vôo ou de passageiros desembarcados por esse motivo em escalas anteriores;
b) condições a bordo que favoreçam o surgimento ou propagação de enfermidades;
c) processos de desinfetação a que a aeronave tiver sido
submetida, quando procedente de países que apresentem áreas
atingidas por doenças infecto-contagiosas, objeto de controle internacional ou infestadas por seus vetores.
Art. 2~ O controle de passageiros e tripulantes estrangeiros será realizado através de verificação dos dados individuais
contidos no documento oficial de identificação.
§ 1 ~ O Cartão de Entrada e Saída será preenchido pelos
passageiros e tripulantes estrangeiros que não estiverem identíficados por passaporte de leitura mecânica.
§ 2~ O controle de entrada de passageiros e tripulantes será realizado no local de destino dos mesmos ou, ocorrendo a
transformação do vôo internacional em doméstico, no lugar onde ela se der, a critério do Departamento de Policia Federal, ouvidos os demais órgãos competentes envolvidos.
§ 3~ O controle de saída de passageiros e tripulantes será
realizado no aeroporto internacional do local de embarque ou,
ocorrendo a transformação do vôo doméstico em internacional,
no lugar onde ela se der, a critério do Departamento de Policia
Federal, ouvidos os demais órgãos competentes envolvidos.
§ 4? A viagem internacional que, eventualmente, tiver
início ou término em aeroporto que não seja internacional, o
transportador autorizado para tal pela autoridade àeronáutica
solicitará, previamente, a anuência dos órgãos federais interessados, para efeito do cumpr-imento das formalidades legais.
Art. 3~ Ao tripulante de aeronave portador de Certificado
de Membro de Tripulação ou licença válida não será exigido
passaporte e visto consular.
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Art. 4~ O passageiro, em viagem contínua pelo território
nacional, deverá permanecer em local determinado pelo Depar_
tamento de Policia Federal e dele não se exigirá passaporte e
visto consular.
Art. 5? O transportador dará conhecimento, por escrito
ao Departamento de Policia Federal, da viagem contínua que ti:
ver de ser interrompida por motivo imperioso ou por impossibi.
lidade de transbordo imediato.
§ 1? O Departamento de Policia Federal, se julgar proce.
dentes os motivos alegados, determinará o local onde o passagei.
ro deva permanecer e as condições a serem observadas por ele e
pelo transportador. Não devendo o prazo da estada exceder ao
estritamente necessário ao prosseguimento da viagem.
§ 2? N a hipótese de a interrupção da viagem ocorrer Por
motivo de saúde, o Departamento de Policia Federal ouvirá a
autoridade competente de vigilância sanitária.
Art. 6? Em caso de pouso efetuado eventualmente em aeroporto alternativo, não internacional, ou fora de aeroporto, 08
passageiros e tripulantes ficarão sob a responsabilidade do
transportador até que sejam satisfeitas as formalidades de de.
sembarque ou de prosseguimento do vôo.
Parágrafo único. Ocorrendo o pouso de que trata este artigo, deverá o transportador dar imediato conhecimento do fato à
autoridade competente de vigilância sanitária, ao Departamento
de Policia Federal e à autoridade alfandegária para as providências a cargo dos mesmos.
Art. 7? As «diferenças» relativas às disposições do Anexo
à Convenção de Aviação Civil Internacional serão comunicadas
à Organização de Aviação Civil Internacional (Oacíl, pela autoridade aeronáutica.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9? Ficam revogados os Decretos n?s 86.228, de 28 de
julho de 1981, e 94.317, de 11 de maio de 1987.
Brasília, 7 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra
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DECRETO N? 1.414, DE 8 DE MARÇO DE 1995
Altera

dispositivos

do

Decreto n?

41.639, de 31 de maio de 1957, que cria, no

Ministério da Aeronáutica, a MedalhaPrêmio Força Aérea Brasileira.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXI, da ~onstituição,
DECRETA:
Art. I? O art. I? e o caput do art. 2? do Decreto n? 41.639,
de 31 de maio de 1957, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art . 1~ Fica criada, no Ministério da Aeronáutica, a
Medalha-Prêmio «Força Aérea Brasileira», para galardoar
os militares e funcionários civis da Aeronáutica que hajam
ou que venham a se distinguir por estudos sobre temas
técnico-profissionais ou por criações técnicas, operacionais
ou sociais para o Ministério da Aeronáutica.
Art. 2? A cunhagem da Medalha-Prêmio Força Aérea
Brasileira será feita em tombac dourado, em forma circular, com 35mm de diâmetro, de acordo com o desenho em
anexo, e obedecerá às seguintes características permanentes:
...............•........................................................................ »

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra
DECRETO N? 1.415, DE 10 DE MARÇO DE 1995
Cria a Assessoria de Estudos e Atividades Especiais no Estado-Maior das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1? Fica criada, na estrutura do Estado-Maior das
Forças Armadas (Emfa), a Assessoria de Estudos e Atividades
Especiais, subordinada, diretamente, ao Ministro de Estado
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, com o objetivo de
realizar estudos e desenvolver providências de interesse do órgão.
§1? A estrutura, competência e as atribuições da Assessoria de que trata este artigo serão fixadas pelo Emfa.
§ 2? Poderão integrar a Assessoria militares da ativa ou
da reserva e especialistas civis, conforme a estrutura a ser esta.
belecida.
Art. 2? O Chefe da Assessoria de Estudos e Atividades Especiais é um Oficial-General do posto de Contra-Almirante ou
equivalente, de preferência, com um dos Cursos da Escola Superior de Guerra.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
DECRETO N? 1.416, DE 10 DE MARÇO DE 1995
Altera dispositivo do Cerimonial da
Marinha, aprovado pelo Decreto n? 87.427,
de 27 de julho de 1982.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1? O art. 4.1.5 do Cerimonial da Marinha, aprovado
pelo Decreto n? 87.427, de 27 de julho de 1982, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 4.1.5 - Equivalência para fins de honras - Para efeito de honras previstas neste Cerimonial, deve ser
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observada a equivalência apresentada a seguir, sem prejuízo daquelas inerentes aos próprios posto, cargo ou função:
a) Ministro do Superior Tribunal Militar e Presidente
do Tribunal Marítimo - Vice-Almirante; e
b) civis agraciados com a insígnia da Ordem do Mérito
Naval:
Grã-Cruz
Almirante-de-Esquadra
Grande-Oficial
Vice-Almirante
Comendador
Contra-Almirante
Oficial
Oficial Superior
Cavaleiro
Oficial Intermediário."
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
DECRETO N? 1.417, DE 13 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preterénciee
Outorgadas no per/odo 1962/1980 (Protocolo
de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de
7 de dezem bro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram
em 7 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Segundo Protocolo
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Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Período 1962/1980 (Protocolo de
Adequação), entre Brasil e Colômbia,
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de AI.
cance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
período 1962/1980 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO

de 14.3.1995, pág. 3397.

DECRETO N? 1.418, DE 13 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial para
a Facilítação do Comércio, denominado
Acordo de Recife, e de seu Primeiro Protocolo Adicional, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 25 de out'ubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacíonal, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de no·
vembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
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Considerando que a Secretaria Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 25 de outubro de 1994, a
Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Comércio, denominado Acordo de Recife, e de seu Primeiro Protocolo Adicional, concluídos entre Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Comércio, denominado «Acordo de
Recife», e de seu Primeiro Protocolo Adicional, concluídos entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 13 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
O anexo está publicado no DO de 14.3.1995, págs. 3398/3399.

DECRETO N? 1.419, DE 17 DE MARÇO DE 1995 (0)
Cria o Conselho Coordenador das
Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Conselho Coordenador das Ações
Federais no Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Presidência
da República, com as atribuições de aprovar, e acompanhar a
execução de projetos prioritários do Governo Federal naquele
Estado.
(0)

Retificadano DO de 21.3.1995 (v. pág. 13!52 deste volume).
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Art. 2? Integram o Conselho Coordenador. que será presi·
dido pelo Presidente da República:
I
o Ministro da Justiça;
II
o Ministro dos Transportes;
III
o Ministro da Indústria, do Comércio e do 'I'urismo;

IV
o Ministro de Minas e Energia;
V
o Ministro das Comunicações;
VI
o Ministro·Chefe da Casa Civil;
VII
o Ministro do Planejamento e Orçamento;
VIII
até três representantes da sociedade civil, designa.
dos pelo Presidente da República ..
Art. 3? Para desenvolver as ações executivas do Conselho
Coordenador, será designado, pelo Presidente da República, como seu representante pessoal, um Secretário-Executivo, com as
seguintes atribuições:
I - coordenar e integrar as ações dos órgãos federais
envolvidos na sua execução, inclusive os da administração indíreta;
II - coordenar a execução das medidas para garantir a
maior eficiência operacional possível do sistema de logistica a
ser implementado ou desenvolvido;
In - promover condições para a exploração intensiva,
pela iniciativa privada, de novas oportunidades de investímentos decorrentes da implantação dos projetos;
IV - promover medidas visando a melhor utilização econômica e operacional dos serviços da infra-estrutura já existentes e que podem ser dinamizados por impacto da implantação
dos novos projetos;
V - promover e articular a participação orgânica do Estado e Municipros envolvidos nos projetos visando a facilitar
sua execução;
VI - promover a participação ativa nos projetos da iniciativa privada, nacional e internacional, no desenvolvimento
dos projetos, definindo, em cada caso, a modalidade mais adequada de parceria, garantida ao capital privado a gerência dos
serviços;
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VII - preparar estudos para elaboração de projetos de reforma constitucional, projetos de lei ou de decretos que víabilizem a execução dos projetos ou facilitem a participação da iniciativa privada nos mesmos;
VIU - promover entendimentos junto a iniciativa privada
para a constituição de uma sociedade civil, de capital autorizado e sem fins lucrativos, com o objetivo de apoiar a execução
dos projetos;
IX - propor ao Presidente da República a Constituição
de Grupos Executivos Especificos para desenvolver cada um
dos projetos e atividades previstos neste decreto.
Parágrafo único. O Secretário-Executivo reportar-se-á diretamente ao Presidente da República.
Art. 4? O Ministério do Planejamento e Orçamento dará
suporte técnico e operacional ao Secretário-Executivo e à implementação dos projetos federais considerados prioritários para o
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 5~ São considerados prioritários, dentre outros a serem indicados pelo Conselho Coordenador, os seguintes projetos localizados no E stado do Rio de Janeiro:
I
a implantação do Porto de Sepetiba;
U - o Teleporto do Rio de Janeiro;
UI - as atividades, realizadas pela Petrobrás S.A., de exploração de petróleo e gás natural na Bacia de Campos.
Art. 6? Além das atividades antes mencionadas, compete
ao Secretário-Executivo a coordenação das ações dos órgãos do
Governo Federal, em estreita articulação com os Ministérios setoriais, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura
da cidade do Rio de Janeiro, nas seguintes áreas:

I -

em articulação com o Ministério da Justiça:

a) projetos de expansão e modernização do sistema peniten-

ciário estadual;
b) projetos para modernização dos instrumentos de atuação
dos órgãos responsáveis pela segurança pública nos assuntos
relacionados ao seu sistema de comunicação e de informação;
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II
em articulação com o Ministério da Justiça e os Mínistérios Militares, ações coordenadas de manutenção da ordem
pública e da segurança do cidadão;
III - em articulação com o Ministério Extraordinário dos
Esportes, projeto para a realização, na cidade do Rio de Janeí.
ro, das Olimpíadas do ano 2004.
Art. 7? E ste decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 17 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
DECRETO N? 1.420, DE 20 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a transferência de cargos
em comissão e funções gratificadas que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Ficam transferidos, da extinta Secretaria de Des·
portos do Ministério da Educação e do Desporto para o Ministé·
rio da Administração Federal e Reforma do Estado, 33 cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e dezesseis Funções Gratificadas (FG), assim especifica'
dos: três DAS 101.5, sete DAS 101.4, dezesseis DAS 101.2, quatro DAS 101.1, três DAS 102.2 e dezesseis FG·1.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Brasília, 20 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N? 1.421, DE 20 DE MARCO DE 1995
Dispõe sobre

8,

criação, por transforma-

ção, do cargo em comissão que mencione.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criado, por transformação, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS
102.4, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Decreto n? 1.421, de 20 de março de 1995)
Situação Nova

Situação Atual
Valor
Unitário

Código

Qt.

IR$)

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.1

1.526,06

Total

-x-

856,88

705,68

Valor Total
IR$)

Qt.

Valor Total
IR$)

0,00

1.526,06

1
1

856,88
705,68

0,00

2

1.562,56

1.526,06

0,00

DECRETO N? 1.422, DE 20 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Conmetro) .
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 5.966, de 11 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial - Conmetro, é integrado pelos seguintes
membros:
I - Ministros de Estado:
a) da Indústria, do Comércio e do Turismo, que o presidirá;
b) da Ciência e Tecnologia;
c) da Saúde;
d) do Trabalho;
e) do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal;
f) das Relações Exteriores;
H - Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (In metro) .
Parágrafo único. Nos seus impedimentos, os membros do
Conmetro serão representados por seus substitutos legais.
Art. 2? O Conmetro terá a seguinte estrutura:
I
Plenário;
H - Secretaria-Executiva;
IH - Comitês Técnicos de Assessoramento.
§ I? O Plenário reunir-se-á três vezes por ano, a cada quadrimestre, e, extraordinariamente, sempre que o Presidente o
convocar, estando presentes pelo menos cinco de seus membros.
§ 2? Cada membro terá direito a um voto.
§ 3? O Presidente do Conmetro terá, além do voto comum,
O de qualidade,
bem assim a prerrogativa de decidir eâ
referendum do Plenário.
§ 4? O Conmetro desenvolverá seus trabalhos em articulação com as instituições representativas dos diversos segmentos
da sociedade civil.
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§ 5? O Inmetro funcionará como Secretaria Executiva do
Conmetro, assim como dos Comitês Técnicos de Assessoramento, sem prejuízo de suas atribuições.
§ 6? As decisões do Conmetro serão consubstanciadas em
resoluções.
Art. 3? O Conmetro poderá convidar representantes de entidades, autoridades, cientistas e técnicos, nacionais ou estrangeiros, para colaborarem em estudo ou participarem das comissões instituídas no ãm bito do próprio Conselho, sem direito a
voto.
Art. 4? A organização e o funcionamento do Conmetro serão disciplinados em regimento interno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se os Decretos nj s 99.532, de 19 de setembro de 1990, 780, de 19 de março de 1993, e 821, de 13 de maío
de 1993.
Brasília, 20 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO

Dorothea Werneck
DECRETO N? 1.423, DE 21 DE MARÇO DE 1995
Altera o Anexo I. do Decreto n? 986, de
12 de novembro de 1993, que regulamenta a
execução do Transporte em Território Nacional, em tempo de paz, dos militares da
Marinba, do Exército e da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição Federal, e
de acordo com o art. 99 da Leí n? 8.237, de 30 de setembro de
1991,
DECRETA;
Art. I? A Tabela de limites de cubagem a ser utilizada no
transporte de bagagem, constante do Anexo I, Tabela I, do DeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1151-1191, mar. 1995
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creto n? 986, de 12 de novembro de 1993, passa a vigorar com a
alteração constante do anexo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
ANEXO
Tabela de Limites de Cubagem a ser Utilizada no
Transporte de Bagagem
I -

Móveis Utensílios e Objetos de Uso Pessoal
Posto/Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

M'
10

DECRETO N? 1.424, DE 27 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre -a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação n? 9 (Protocolo de
Adequação), entre Bresil e México, de 30 de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladil, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em
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30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, O Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n~ 9
(Protocolo de Adequação), entre Brasil e México,
DECRETA:
Art. 1~ O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n~ 9 (Protocolo de Adequação),
entre Brasil e México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
107~

Brasília, 27 de março de 1995: 174~ da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no
DECRETO

N~

DO de 28.3.1995. págs. 4277/4278.

1.425, DE 27 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 (Acordo n?
10), entre Brasil e Colômbia, de 18 de novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constítuição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance
Parcial:
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram
em 18 de novembro de 1994, em Montevidéu, o Primeiro ProtoCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1151-1191, mar. 1995
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colo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das concessões outorgadas no período 1962/1980 (Acordo n~ 10),
entre Brasil e Colômbia.
DECRETA:
Art. I? O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no
periodo 1962/1980 (Acordo n? 10), entre Brasil e Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 28.3.1995,

pág. 4278.

DECRETO N? 1.426, DE 28 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 25, entre Brasil e
Peru, de 15 de novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aiadí], firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Peru,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 15
de novembro de 1994, em Montevidéu, o Segundo Protocolo AdicionaI ao Acordo de Complementação Econômica n? 15, entre
Brasil e Peru,
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DECRETA:
Art. 1? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n? 25, entre Brasil e Peru, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vígên-

da.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 28 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no.DO de 29.3.1995,

pégs. 4405/4406.

DECRETO N? 1.427, DE 29 DE MARÇO DE 1995
Altera alíquotas do imposto de ímoorteçâo incidentes sobre os produtos que enumera, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3? da Lei n? 3.244, de 14 de agosto de
1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto·Lei n?
2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei n:' 8.085, de 23 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? . As alíquotas ad vaIorem do imposto de importação
constantes da Tarifa Externa Comum (TE C), fixadas no Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro de 1994, correspondentes aos produtos .classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), passam a vigorar de acordo com o disposto no
Anexo a este Decreto, para os produtos nele relacionados.
Art. 2? No prazo de que trata o art. 3?, as alíquotas relativas aos produtos constantes do Anexo a este decreto aplicam-se
inclusive àqueles relacionados na lista de exceção do Anexo ao
Decreto n? 1.343, de 1994, com a alteração introduzida pelo Decreto n? 1.391, de 10 de fevereiro de 1995.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos por até um ano.
Brasília, 29 de março de 1995; l74? da Independência e
l07? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra
ANEXO
Código

Descrição

Alíquota do
I11%)

8414.51.10

Ventiladores de mesa

70

8414.51.20

Ventiladores de teto

70

8414.51.90

Outros

70

8418.10.00

Cominações de refrigeradores e congeladores
Iefreezers»}, munidos de portas exteriores
separadas

70

8418.21.00

De compressão

70

8418.22.00

De absorção, elétricos

70

8418.29.00

Outros

70

8418.30.00

Congeladores (efreezers»] horizontais,
de capacidade não superior a 800 litros

70

Congeladores [efreezers ») verticais,
de capacidade não superior a 900 litros

70

8419.19.10

Aquecedores solares de água

70

8419.19.90

Outros

70

8421.12.10

Secadores de roupa com capacidade, expressa
em peso de roupa seca, inferior ou igual a 6kg

70

8418.40.00

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1151-1191, mar. 1995

1179

Descrição

Código

Alíquota do
11(%1

8422.11.00

Máquinas de lavar louça do tipo doméstico

70

8450.11.00

Máquinas de lavar roupa mesmo com
dispositivo de secagem inteiramente automáticas

70

Outras máquinas de lavar roupa com
secador centrífugo incorporado

70

Máquinas de secar de capacidade não
superior a lOkg, em peso de roupa seca

70

8509.10.00

Aspiradores de pó

70

8509.20.00

Enceradeiras de pisos

70

8509.30.00

Trituradores de restos de cozinha

70

8509.40.10

Liquidificadores

70

8509.40.20

Batedeiras

70

8509.40.30

Moedores de carne

70

8509.40.40

Extratores centrífugos de sucos

70

8509.40.50

Aparelhos de funções múltiplas, providos de
acessórios intercambiáveis, para processaralimentos

70

8509.40.90

Outros

70

8509.80.00

Outros aparelhos eletrornecânícos de
uso doméstico

70

Aparelhos ou máquinas de barbear

70

Aquecedores elétricos de água,
incluídos os de imersão

70

Outros (aparelhos elétricos para aquecimento
de ambientes)

70

Secadores de cabelo

70

8450.12.00

8451.21.00

8510.10.00

8516.10.00
8516.29.00
8516.31.00

-
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Código

Descrição

Alíquota do
!II%)

8516.32.00

Outros aparelhos para arranjos do cabelo

70

8516.33.00

Aparelhos para secar as mãos

70

8516.40.00

Ferros elétricos de passar

70

8516.50.00

Fornos de microondas

70

8516.60.00

Outros fornos: fogões de cozinha, fogareiros
(incluídas as chapas de cocção), grelhas
e assadeiras

70

8516.71.00

Aparelhos para preparação de café ou de chá

70

8516.72.00

Torradeiras de pão

70

8516.79.10

Panelas

70

8516.79.20

Fritadoras

70

8516.79.90

Outros aparelhos eletrônicos para uso doméstico

70

8517.10.10

Interfones

70

8517.10.30

Aparelhos telefônicos sem fios

70

8517.10.91

Aparelhos telefônicos não combinados com
outros aparelhos

70

Outros aparelhos telefônicos

70

8517.10.99

8518.21.00

- Alto-falante único montado no seu receptáculo

70

8518.22.00

Alto-falantes múltiplos montados no mesmo
receptáculo

70

8518.29.00

Outros

70

8518.30.00

Fones de ouvido (auscultadores),
mesmo combinados com microfone

70

8518.40.00

Amplificadores elétricos de audiofreqüência

70

8518.50.00

Aparelhos elétricos de amplificação de som

70

8519.31.00

Toca-discos com permutador automático de discos

70

8519.39.00

Outros (Toce-dísccsl

70
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Descrição

Código

Alíquota do
I1(%)

8519.40.00

Máquinas de ditar

70

8519.91.00

De cassetes

70

8519.99.10

Com sistema de leitura óptica por "laser»
(leitores de discos compactos)

70

Outros aparelhos de reprodução de som
sem dispositivo de gravação de som

70

Máquinas de ditar que só funcionem
com fonte externa de energia

70

8520.20.00

Secretárias eletrônicas

70

8520.31.00

De cassetes

70

8520.39.00

Outros

70

8520.90.19

Outros

70

8520.90.20

Com dispositivo de reprodução de som
incorporado

70

8519.99.90

8520.10.00

8521

8521.10.81

Aparelhos videofônicos de gravação ou de
reprodução.mesmo incorporando um receptor
de sinais vídeofônicos
Em cassete, de largura de fita igual
a 12,65mm (112")

70

8521.10.89

Outros

70

8521.90.00

Outros

70

8525.30.90

Outras câmaras de televisão

70

8527

Aparelhos receptores para radiotelefonia.
radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo
combinados no mesmo gabinete ou invólucro, com
aparelho de gravação ou de reprodução,
ou com relógio

8527.11.10

Com toca-fitas

70

8527.11.20

Com toca-fitas e gravador

70
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Descrição

Código

Alíquota do
II(%)

8527.11.30

Com toca-fitas, gravador e toca-discos

70

8527.11.90

Outros

70

8527.19.10

Co:r;nbinado com relógio

70

8527.19.90

Outros

70

8527.21.10

Com toca-fitas

70

8527.21.90

Outros

70

8527.29.00

Outros

70

8527.31.10

Com toca-fitas e gravador

70

8527.31.20

Com toca-fitas, gravador toca-discos

70

8527.31.90

Outros

70

8527.32.00

Não combinados com aparelho de gravação ou de

reprodução de som, mas combinados com relógio

70

8527.39.10

Amplificador com sintonizador (ereceíver»

70

8527.39.90

Outros

70

8527.90.90

Outros

70

8528.10.00

Aparelho receptor de televisão a cores

70

8528.20.00

Aparelho receptor de televisão em preto e branco

ou outros monocromos

70

8529.10.11

Antenas com refletor parabólico

66

8529.10.19

Outras antenas

66

8703

Automóveis de passageiros e outros veículos
automóveis principalmente concebidos para

transporte de pessoas (excetos os da posição 8702)
incluídos os veículos de uso misto (<<Station
waeonsele os automóveis de corrida
8703.2

Outros veículos com motor de pistão altenatívo, de
ignição por centelha (faísca)
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Código

Alíquota do

Descrição

111%)

De cilindrada não superior a 1.000cms

8703.21.00

l.OOOcm 3 ,

70

8703.22

De cilindrada superior a
superior a 1.500cm 3

mas não

8703.22.10

Com capacidade de transporte de pessoas sentadas
inferior ou igual a 6, incluído o condutor

8703.23

De cilindrada superior a 1.500cm 3,

8703.22.90

Outros

70

8703.23.10

Com capacidade de transporte de pessoas sentadas
inferior ou igual a 6, incluído o condutor

70

8703.23.90

Outros

70

8703.24

De cilindrada superior a 3.000cm 3

8703.24.10

Com capacidade de transporte de pessoas sentadas
inferior ou igual a 6, incluído o condutor

70

não superior a 3.000cm 3

Outros

8703.24.90

70
70

8703.3

Outros veículos, com motor de pistão, de ignição
por compressão (diesel ou semidieael]

8703.31

De cilindrada não superior a 1.500cm 3

8703.31.10

Com capacidade de transporte de pessoas sentadas
inferior ou igual a 6, incluído o condutor

70

8703.31.90

Outros

8703.32

De cilindrada superior a 1.500cm 3,
mas não superior a 2.500cm 3

8703.32.10

Com capacidade de transporte de pessoas sentadas
inferior ou igual a 6, incluído o condutor

70

Outros

70

8703.32.90

70

2.500cm 3

8703.33

De cilindrada superior a

8703.33.10

Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor

70

8703.33.90

Outros

70

8703.90.00

Outros

70
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Alíquota-de

Descrição

Código

11(%)

8711

Motocicletas (incluídos ou ciclomotores) e outros ciclos
equipados com motor auxiliar. mesmo com carro lateral:
carros laterais

8711.10.00

Com motor de prisão alternativo de cilindrada não
superior a 5Ocm3

70

8711.20

Com motor de prisão alternativo de cilindrada superior

8711.20.10

Motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 125cm3

a 50cm 3, mas n40 superior a 250cm3

8711.20.20

Motocicleta de cilindrada superior a

125cm3

8711.20.90

Outros

8711.30.00

Com motor de prisão alternativo de cilindrada superior a

8711.40.00
8711.50.00
8711.90.00

70
70
70

250cm s mas não superior a 500cm 3

,70

Com motor de prisão alternativo de cilindrada superior

a 500cm 3 mas não superior a BODern 3

70

Com motor de prisão alternativo de cilindrada superior
a êüncm"

70

Outros

70

8712.00.10 - Bicicletas

70

DECRETO N? 1.428, DE 29 DE MARÇO DE 1995
Distribui os efetivos de Oficiais da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em
1995,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 1? da Lei n? 9.009, de 29 de março de
1995,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3l: 1151-1191,mar. 1995

1185
DECRETA:
Art. I? São distribuídos para o ano de 1995 os seguintes
efetivos de Oficiais da Aeronáutica, de acordo com a Tabela de
Distribuição abaixo:
Dístrtbuícão de Efetivos para 1995
Postos

Superiores

Generais
TB ·MB

Quadros

C,I Teel Ma; Cap 1 Teu 2 Teu

BR
I -

Aviadores

07

Sublotai
lotai

Inter. e Subalt.

Oficiais de Carreira

20

33

60

186

359

45<1

Engenheiros

01

04

05

18

40

68

Intendentes

01

05

06

65

135

Médicos

01

04

06

26

60

01

10

~7

66

13

Dentistas
Farmacêuticos

Infantaria

465

728

206 2.396 2,456

128 130

-

379 384

197

222 216

10

834

116

220 162

-

684 689

1M

78

-

262 26.

49

37

B40

166 106

26

85 103 166

Esp. Aviões

06

30

41

16

92

92

Esp. Comunicações

04

36

60

20

110

110

16

66

66

08

26

26

06

78

78

20

89

89

62

62

228

03

Esp. Armamento

01

Ó9

30

Êsp. Fotografia

01

07

09

Esp. Meteorologia

02

26

30

Esp. Conto Tráf. Aéreo

03

16

61

Esp. Suprimento Técnico

07

22

33

14

322 322

Especialistas (QOEA)

38 133

67 228

Feminino (QFO)

93 228

321

Subtotal

07

28

46

78

291 658 1.100 1.693

2.189

321

5.931 6.007
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II -

Oficiais Temporários

Complementar (QCOA)

-

Subtotal

70

69

139

139

139

139

139

Total

07

23

46

76

291

658 1.100 q93

2.328

6.070 6.146

Efetivos Fixados em Lei

07

23

46

76

320

660 1.100 2.100

3.400

7.580 7.656

1.072

1.510 1.510

Vagas não Distribuídas

o

002902

o

407

Art. 2? Os efetivos de Capelães serão fixados de acordo
com o artigo 8? da Lei n? 6.923, de 29 de junho de 1981, alterada
pela Lei n? 7.672, de 23 de setembro de 1988.
Art. 3? E ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra

DECRETO N? 1.429, DE 29 DE MARÇO DE 1995
Altera o valor constante do Anexo do
Decreto D.O 1.385, de 6 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre a compatibilização entre a
reaJizaçáo da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e tinenceire do Poder Executivo para o
exercício de 1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constítução, e tendo em
vista o disposto na alínea b do art. 48 da Lei n? 4.320, de 17 de
março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-lei n:' 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:
Art. I? O valor para empenho das dotações do Grupo Outras Despesas Correntes do Poder Executivo constante do Anexo 'do Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995, do Orgão
36.000
Ministério da Saúde, fica alterado para R$
2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de reais).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
DECRETO N? 1.430, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Altera áreas de jurisdição dos Comandos Militares de Área e das Regiões Militares no Ministério do Exército e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, o art. 46 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e o art. 27, inciso 1Il, do Decreto n? 93,188, de 29 de agosto de
1986.
DECRETA:
Art. I? Os arts. l?, 2? e 3? do Decreto n? 91.779, de 15 de
outubro de 1985, alterado pelo Decreto n? 626, de 7 de agosto de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? Os Comandos Militares de Área que comporão
as Forças Terrestres serão os seguintes:
VII - Comando Militar do Sul (CMS) na cidade de Porto Alegre (RS).

com sede

§ I? O Comando Militar do Oeste será exercido,
cumulativamente, com o da 9~ Divisão de Exército.
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§ 2? Ficam subordinados ao Ministro de Estado do
Exército os Comandos Militares de Area de que trata o
presente artigo.
Art. 2? As Regiões Militares são:

.........................................................
VIII - 8~ Região Militar - com jurisdição sobre Os
Estados do Pará e do Amapá, a área do Estado do Tocantins ao Norte dos Municípios de Wanderlândia, Babaçulân.
dia e Xambioá, todos inclusive, e a área do Município de
Imperatriz no Estado do Maranhão, com sede do Comande,
na cidade de Belém (P A) .

.............................. . '

'

.

x - 1~ Região Militar - 'com jurisdição sobre os
Estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão (exceto a área
sob jurisdição da 8~ Região Militar), com a sede do Comando na cidade de Fortaleza (CE);
(FI. 2 do decreto que altera Areas de Jurisdição dos Comandos Militares de Area e das Regiões Militares no Ministério do Exército)
Art. 3?
I - Comando Militar da Amazônia - com jurisdição
sobre os territórios das 8~ e 12~ Regiões Militares:
VII - Comando Militar do Sul - com jurisdição sobre os territórios das 3~ e 5~ Regiões Milrtares.»
Art. 2? O Ministro de E stado do Exército baixará os atos
complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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DECRETO

N~

1.431, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a transformação de Grande Comando no Ministério do Exército e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal,
o art. 46 do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o
art. 27, inciso Il, do Decreto n~ 93.188, de 29 de agosto de 1986,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica transformado, no Ministério do Exército, o
Comando Militar do Norte/Se Região Militar em 8~ Região Militar, com sede na cidade de Belém (PAI, subordinada ao Comando Militar da Amazônia.
Art. 2~ O Ministro de Estado do Exército baixará os atos
complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogar o decreto de 8 de julho de 1992, que dispõe sobre a criação do Comando Militar do Norte/Br Região Militar.
Brasília, 30 de março de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO N~ 1.432, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a sltemçeo de subordinação de Grande Comando no Ministério do
Exército e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, o art. 46 do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e o art. 27, inciso lII, do Decreto n? 93.188, de 29 de agosto de
1986,.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica alterada, no Ministério do Exército, a subordinação da 23: Brigada de Infantaria de Selva, com sede em
Marabá-PA, do Comando Militar do Norte/S" Região Militar,
para o Comando Militar da Amazônia.
Art. 2~ O Ministro de Estado do Exército baixará os atos
complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995: 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO

N~

1.433, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Altera o Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n? 350, de 21 de novembro de 1991, e os entendimentos havidos no âmbito do Conselho do Mercado Comum em Ouro Preto, objeto da Decisão n? 22/94, de 17 de dezembro de 1994,
DECRETA:
Art. I? Fica alterado para 30 de abril de 1995 o prazo limite de validade de que trata o art. 4? do Decreto n? 1.343, de 23
de dezembro de 1994.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de março de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO

N~

1.434, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Sétimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Afcance
Parcial de Renegociação das Concessões
Outorgadas no Periodo 1962/1980 (Acordo
D.O 11), entre Brasil e Equador, de 17 de novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo Brasil, em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso N acionaI, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance
Parcial,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e Equador, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em
17 de novembro de 1994, em Montevidéu, o Sétimo Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Concessões Outorgadas no Periodo de 1962/1980 (Acordo n? 11),
entre Brasil e Equador,
DECRETA:
Art. 1 ~ O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no
Periodo de 1962/1980 (Acordo n~ 11), entre Brasil e Equador,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.

Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no

DO de 31.3.1995, págs , 4591/4592.
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a incorporação, 80 petrímônío da União, do imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição Federal, e tendo
em vista o disposto no artigo 1~, inciso H, da Lei n~ 5.972, de 11
de dezembro de 1973, alterada pelas Leis n~s 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de 1978, e 7.699, de 20 de
dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o registro, em nome da União Federal, do imóvel constituido por terreno e benfeitorias, mantido
em sua posse, nos últimos 20 (vinte) anos, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa, feita por terceiros, quanto
ao dominio ou posse, situado na zona urbana do Município de
São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, com área de
9.246,88m 2 (nove mil, duzentos e quarenta e seis metros quadrados e oitenta e oito decimetros quadrados), medindo e confrontando: Ponto 18 é um canto de cerca localizado a sudoeste do entroncamento da Rua Sarandi com a Rua Almirante Gonçalves,
distando 7,80m do eixo da Rua Sarandi e 5,74m do eixo da Rua
Almirante Gonçalves (Projetada): partindo do Ponto 18, confrontando com a Rua Sarandi, com o azimute magnético de
56'59'24", medindo ll,47m, encontra-se o Ponto 19; partindo do
Ponto 19, com azimute magnético, de 146'44'45", medindo
132;OOm, encontra-se o Ponto 2A; partindo do Ponto 2A, com o
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azimute magnético de 56°27'59", medindo 132,oom, encontra-se o
ponto 2; os alinhamentos compreendidos entre os Pontos 19 e 2
confrontam-se com o RS 03-0253; partindo do Ponto 2, confron:
tando com a Avenida Júlio Tróis, com o azimute magnético
de 146°44'05", medindo 14,22m encontrá-se o Ponto 3; partindo
do Ponto 3, com o azimute magnético de 236°32'02", medindo
131,20m, encontra-se o Ponto 48; partindo do ponto 4B, com o
azimute magnético de 147°05'46", medindo 131,60m, encontra-se
o Ponto 4A; partindo do Ponto 4A, com o azimute magnético de
56°42'26", medindo 132,00m, encontra-se o Ponto 4; os alinhamentos compreendidos entre os Pontos 3 e 4 confrontam-se Com
o RS 03-0251; partindo do Ponto 4, confrontando com a Avenida
Júlio Tróis, com o azimute magnético de 146°44'46", medindo
14,21m, encontra-se o ponto 5; partindo do Ponto 5, com azimute
magnético de 236°42'26", medindo 132,00m, encontra-se o Ponto
7A; partindo do Ponto 7A, com azimute magnético de
146°44'46", medindo 130,81m, encontra-se o Ponto 7; os alinhamentos compreendidos entre os Pontos 5 e 7 confrontam-se COm
o RS 03-0252; partindo do Ponto 7, confrontando com a Rua 14
de julho, com o azimute magnético de 236°41'53", medindo
14,33m, encontra-se o Ponto 8; partindo do Ponto 8, confrontando com o RS 03-0249, com o azimute magnético de 327°08'07",
medindo 4222,64m, encontra-se o Ponto 18, início desta demarcação e confrontação, fechando um polígono de forma irregular,
de acordo com os elementos constantes do Processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n~ 10080.002013/92-05.
Parágrafo único. A Procuradoria Geral da Fazenda N acional representará a União nos atos relativos ao registro do imóvel de que trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimônio da União a lavratura do respectivo contrato.
Art. 2~ O imóvel referido no artigo 1 ~ deste decreto pertence à Circunscrição Judiciária do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Borja, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 3~ E ste decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasilia, 13 de março de 1994; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(2) DECRETO DE 14 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis das Faculdades Integradas {Rui Barbosa, com sede -na Cidade
de Andradina, Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5,540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1,303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23033,000651/90-93, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas
Rui Barbosa, mantidas pela Sociedade Cultural de Andradina,
com sede na Cidade de Andradina, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(3) DECRETO DE 14 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Econãmicas da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guerapuava, com sede na Cidade de GuereoueV8, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação do
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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Paraná n? 216/94, de 30 de setembro de 1994, conforme consta
do Processo n? 23123.005589/94-13, do Ministério da Educação e
do Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade Estadual
de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, mantida pela
Fundação Universidade Estadual do Centro-Oeste, com sede na
Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(4)

DECRETO DE 14 DE MARCO DE 1995
Autorize o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Fundação Faculdade
Municipal de Administração e Ciências
Econômices de União da Vitória, na Cidade
de União da Vitória, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer. do Conselho Estadual de Educação do
Paraná n? 187/94, de 2 de setembro de 1994, conforme consta
do Processo n? 23123.005581194-10, do Ministério da Educação e
do Desporto.
DECRETA;
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Fundação Faculdade
Municipal de Administração e Ciências Econômicas de União
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3); 1193-1346, mar. 1995

1197
da Vitória, mantida pela Prefeitura Municipal de União da Vitória, com sede na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(5) DECRETO DE 15 DE MARÇO DE 1995
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1994, crédito especial pelo Decreto de 29
de dezembro de 1994, o crédito extraordinário autorizado pela Medida Provisória n?
660, de 18 de outubro de 1994, reeditada peJas Medidas Provisórias n?s 710, de 17 de
novembro de 1994, 764, de 16 de dezembro
de 1994, e 829, de 13 de janeiro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2? do art. 167 da ConstituiçãO,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos
Transportes, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1994,
crédito especial autorizado pela Lei n? 8.964, de 26 de dezembro
de 1994, e aberto através do Decreto de 29 de dezembro de 1994,
no valor de R$ 20.998.612,00 (vinte milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e doze reais); e crédito extraordinário autorizado pela Medida Provisória n? 660, de 18 de outubro
de 1994, reeditada pelas Medidas Provisórias nes 710, de 17 de
novembro de 1994, 764, de 16 de dezembro de 1994, e 829, de 13
de janeiro de 1995, no valor de R$ 30.178.494,00 (trinta milhões,
cento e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro
reais), para atender à programação indicada nos Anexos I e 11
deste decreto.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publ],
cação.

Brasilia, 15 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 16.3.1995, págs. 3535/3536.

(6)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1995
Reabre ao Orçamento Fiscal da Uniilo
(Lei n~ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o
credito especial aberto pelo Decreto de 29
de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2? do art. 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da
Aeronáutica, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o
crédito especial autorizado pela Lei n? 8.964, de 26 de dezembro
de 1994, e aberto através do Decreto de 29 de dezembro de 1994,
no valor de R$.208.780.664,00 (duzentos e oito milhões, setecen·
tos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.

Brasília, 20 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no no de 21.3.1995, pág.

3774.
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(7) DECRETO DE. 20 DE MARCO DE 1995
Dispõe sobre a Comissllo Nacional para
as Comemoreçõee do Tricentenário da Mor·
te de Zumbi dos Palmares.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A Comissão Nacional para as Comemorações do
Tricentenário da Morte de Zumbi dos Palmares, criada pelo Decreto de 9 de junho de 1994, terá a seguinte composição:
I - O Presidente da Fundação Cultural Palmares, que a
presidirá;
II
um representante da Vice-Presidência da República;
I I I - dois representantes do Ministério da Cultura:
IV - dois representantes do Ministério da Educação e do
Desporto;
V - um representante do Ministério Extraordinário dos
Esportes.
Parágrafo único. Os representantes a que se referem os incisos II a V serão indicados pelos respectivos titulares dos órgãos que representam e designados pelo Ministro de Estado da
Cultura.
Art. 2? A Comissão contará com o apoio técnico de um
grupo assessor, constituído em ato do Ministro de Estado da
Cultura e coordenado pelo Presidente da Fundação Cultural
Palmares.
Art. 3? A Fundação Cultural Palmares proverá os serviços de Secretaria-Executiva da Comissão, podendo o seu Presidente, ou autoridade a quem delegar tal atribuição, assinar contratos e convênios com outras entidades da Administração PÚblica Federal ou da iniciativa privada, bem assim administrar
os recursos destinados às atividades das comemorações.
Art. 4? As despesas com a execução deste decreto correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas aos Ministérios da Cultura e da Educação e do Desporto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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Art.
cação.

5~

Este decreto entra em vigor na data de sua publí-

Art. 6? Revoga-se o Decreto d~ 9 de junho de 1994, que
criou a Comissão N acional para as Comemorações do 'I'rícentsnário da Morte de Zumbi dos Palmares.
Brasília, 20 de março de 1995;
107? da República.

174~

da Independência e

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Francisco Weffort
Edson Arantes do Nascimento

(8)

DECRETO DE 21 DE MARÇO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de RI 2.600.000,00 para reforço de dotaç6es consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso. da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e, da autorização contida no art. 6?, incisos I, alínea a e lI, da Lei n~
8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e
seiscentos mil reais) para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
indicadas no Anexo II deste Decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 22.02.1995, pág. 3886.
(9) DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnología em Processamento de
Dados da Faculdade de Ciências Econõmicas do Espirito Santo, com sede na Cidade
de Cola tina. Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23015.000435/90-66, do Ministé·
rio da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Econômicas do Espírito Santo,
mantida pela Fundação Gildásio Amado, com sede na Cidade
de Colatina, Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(10)

DECRETO DE 22 DE MARCO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados das Faculdades Unidas de ltumbiem, com sede na Cidade de Itumbíere, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000166/90-14, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pelas Faculdades Unidas de Itumbiara, mantidas pela Associação Itumbiarense de Ensino, com sede na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(11)

DECRETO DE 22 DE MARCO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de

Aâmioístreçeo da Faculdade de Ciências
Econômicas do Espirito Santo, na Cidade
de Cola tina. Estado do Esplrito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constítuíção, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 230015.000436/90·29, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Al't. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Econômicas do Espirito Santo, mantida pela Fundação Gildásio Amado, com sede na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

(12)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade Compecto de Ciências Gerenciais, com sede na Cidade do Guará, Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de ~ de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000926/90-66, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade Compacto
de Ciências Gerenciais, mantida pela Associação Educacional
Compacto, com sede na Cidade do Guará, Distrito Federal.
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Art. 2? Este .decreto entra em vigor na data de sua publí,
cação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(13)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de

Ciénciee Contábeis, das Faculdades Integradas de Paranaíba, com sede na Cidade
de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lbe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Leíns 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000534/90-14, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas
de Paranaíba, mantidas pelo Centro Educacional Visconde de
Taunay, com sede na Cidade de Paranaíba, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995

1205

(14)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
A ntorize o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade Psrtmeenee
de Administração, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000294/90-02, do Ministé·
rio da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ad·
ministração, a ser ministrado pela Faculdade Paranaense de
Administração, mantida pela Unidade Paranaense de Ensino
Superior, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pa ulo Renato Souza

(15)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciên·
cias Humanas e Jurídicas de Teresina, com
sede na Cidade de Teresina, Estado do
Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
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conforme consta do Processo n~ 23024.000164/90-11, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas e Jurídicas de Teresina, mantida pelo Centro de
Ensino Unificado de Teresina, com sede na Cidade de Teresina,
Estado do Piauí.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de março de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(16) DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina, com sede
na Cidade de Adamantina, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n~ 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de
São Paulo n~ 870/94, de 14 de dezembro de 1994, conforme consta do Processo n~ 23123.000158/95-13, do Ministério da Educação
e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Enfermagem e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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Obstetrícia de Adamantína, mantida pela Prefeitura Municipal
de Adamantina, com sede na Cidade de Adamantína, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

(17)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Contábeis de Naviraf, na Cidade de
Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com O disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000538/90-67, do Ministério
da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica. autorizado o funcionamento do Curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Contábeis de Naviraí, mantida pela Sociedade Educacional do
Cone Sul, com sede na Cidade de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(18)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
A utoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel
com sede na Cidade de Cascavel, Estado d~
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de'1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000675/90·38, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, mantida pela União Educacional de Cascavel, com sede na Cidade de Cascavel, Estado do
Paraná.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza.

(19) DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
A utoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Sociais Aplicadas de Cascavel, com sede na
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000676/90-09, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, mantida pela União Educacional
de Cascavel, com sede na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(20)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Turismo da Faculdade de Turismo de 8a1vador, com sede na Cidade de Salvador,
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23033.000717/90-08, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Turismo, a ser ministrado pela Faculdade de Turismo de Salvador, mantida pela Sociedade de Ensino Superior da Bahia, com
sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

(21)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas de Jales, com
sede na Cidade de Jales, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 863/94, de 17 de outubro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.000074/90-06, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Jales, mantida pela Associação
Educacional de Jales, com sede na Cidade de Jales, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(22)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração, da Faculdade de Administração de Fátima do Sul, com sede na Cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato Gros50 do Sul.

O PRE.SIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 868/94, de 17 de outubro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23001.000525/90-15, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Administração
de Fátima do Sul, mantida pela Associação Educacional Nove
de Julho I, com sede na Cidade de Fátima do Sul, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(23)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade de Tecnologia do Vale
do Araguaia, com sede na Cidade de Barra
do Garças, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educação n? 798/94, de 15 de setembro de 1994, conforme consta do
Processo n? 23020.000189/90-18, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Araguaia, mantida
pelo Centro de Ensino Superior de Barra do Garças, com sede
na Cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

(24)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Administrativas de Ponta Porá, na cio
dade de Ponta Porá, Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do então Conselho Federal de Educa'
ção n? 847/94, de 15 de setembro de 1994, e conforme consta do
Processo n? 23001.001020/90-12, do Ministério da Educação e do
Desporto,
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado na Cidade de Ponta Porã,
Estado de Mato Grosso do Sul, pela Faculdade de Ciências Administrativas de Ponta Porã, mantida pela Congregação Missionária do Santissimo Redentor, com sede em Curitiba, Estado do
Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(25)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominedo

Fazenda Baixa Verde, situado no Mu·
nicípio de Rio Branco, Estado do Acre, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Baixa Verde, com área de 5.000,0000 ha (cinco mil hectares), situado no Município de Rio Branco, objeto da matrícula
n? 164, fls. 01/02, do Livro 02, do 2? Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.
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Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este Decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto. entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(26)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Seringal Boa Esperança, situado nos Municípios de Tarauacá e Bnvtm, Estados do.
Acre e Amazonas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Seringal Boa Esperança, com área de 12.918,OOOO/ha (doze mil,
novecentos e dezoito hectares), situado nos Municípios de Tarauacá e Envira, objeto do registro n? AV-6-23, fI. 175, Livro 2Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tarauacá, Estados do Acre e Amazonas.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (In era) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(27)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Petróleo, situado no Munícfpio de
Cipó, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Petróleo, com área de 498,OOOO/ha (quatrocentos e noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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venta e oito hectares), situado no Municipio de Cipó, objeto do
Registro n? R-1-250, fl, 50, Livro 2-B, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Cipó, Estado da Bahia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
lO?? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(28)

DECRETO DE 24 DE MARCO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denotai-

nados Duas Irmãs, Sempre Viva, Maravilha, Monte Alegre, Silo Joso, Sempre Verde, Arco iris, Belo Horizonte, Providência,
Duas Irmãs Ll, Silo Lucas e Maravilha A-l,
situados nos Munic1pios de Eunápolis e
Santa Cruz de Cabrália, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição,
e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2?, da Lei n:' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?,
da Lei Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993,
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n:' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Duas Irmãs, Sempre Viva, Maravilha, Monte Alegre, São
João, Sempre Verde, Arco Iris, Belo Horizonte, Providência,
Duas Irmãs lI, São Lucas e Maravilha A-I, com área de
3.560,9428ha (três mil quinhentos e sessenta hectares, noventa e
quatro ares e vinte e oito centiares), situado nos Municipios de
Eunápolis e Santa Cruz de Cabrália, objeto dos Registros e
Matrículas n?s 2.895, 2.898, 2.899, 2.900 e 4.139, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Eunápolis e R-04-14.266, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro,
Estado da Bahia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(29)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Caratiu, Alagoinha e Barreiro conhecido
por Alagoinha, situado no Municfpio de Jacobina, Estado da Bahia, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n:' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Caratiu, Alagoinha e Barreiro, conhecido por Alagoinha, com
área de 492,0000ha (quatrocentos e noventa e dois hectares), situado no Municipio de Jacobina, objeto do Registro n? R.Ol·
7.480, fl. 525, do Livro 2·0, do Cartório do Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Jacobina, Estado da Bahia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semovan.
tes, as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(30)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomineâe

Conceição/Bom JesusIMacaco/Mofumbo,
situado no Município de Amontada, Estado
40 Ceará, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nOS termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n:' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conceição/Bom J esus/Macaco/Mofumbo, com área de
1.247,OOOOha (um mil, duzentos e quarenta e sete hectares), situado no Município de Amontada, objeto do Registro n? 5.535,
fl. 257, do Livro 3-1, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(31)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Jotormeie, situado no Município de Berreira, Estado do Ceará, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei
n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n:' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Jotormaia, com
área de 666,0800ha (seiscentos e sessenta e seis hectares e oito
ares), situado no Municipio de Barreira, objeto do Registro n?
R-01-898, fI. 107, Livro 2-D, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Redenção, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semovantes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(32)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural sem

denominação, conhecido como Fartim, situado no Município de Fortim, Estado do
Ceará, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e â, e 20
item V, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural sem
denominação, conhecido como Fortim, com área de 769,8078ha
(setecentos e sessenta e nove hectares, oitenta ares e setenta e
oito centiares), situado no Município de Fortim, objeto do Registro n? R.2-3.536, fI. 136, Livro 2-N, do Cartório do Registro
de Imóveís da Comarca de Aracati, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
ímóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua.publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independên'cia e
107? da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andràde Vieira
(331

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Pachicú, situado no Município de/tarema, Estado do Ceará, e dá outras providências.
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o PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
A~t. I?
Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Pachicu, com área de 1.030,OOOOha (um mil e trinta hectares), situado no Município de Itarema, objeto do Registro n? R.Ol·
2.166, fI. 98, Livro 2-H, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Acaraú, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desaproriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publ i-

cação;

Brasflia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
(34)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rura) denominado
Fazendas Boa Vista e Pitombeira, situado
no Município de lIfaraíma, Estado do Ceará, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazendas Boa Vista e Pitombeira, com área total de
1.067,8163ha (um mil, sessenta e sete hectares, oitenta e um ares
e sessenta e três centiares), situado no Município de Maraíma,
objeto da Matricula n? 1.087 e do Registro n? 10.461, fls. 219 e 79,
dos Livros 2-D e 3-0, do Cartório do Registro de Imóveis do 2?
Oficio da Comarca de Itapípoca, Estado do Ceará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto 'Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n?76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Cal. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(35)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campo Formoso, situado no Mu.
nicípio de Bom Jardim de Goiás, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei nf 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Campo Formoso, com área de 2.414,0275/ha (dois mil,
Quatrocentos e quatorze hectares, dois ares e setenta e cinco
centrares}, situado no Municipio de Bom Jardim de Goiás, objeto dos Registros n?s 2.102, f!. 07, do Livro 3-C; 1.893, fl. 246, do
Livro 3-B; 1.395, f!. 179, do Livro 3-B; 1.279, f!. 161, do Livro 3B e 1.268, f!. 159, do Livro 3-B, do Cartório do Registro de Imôveis da Comarca de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(36)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária; o imóvel rural denominado
Lote nf 09 - Loteamento Terras do Município de Mambaí - 6~ Etapa, situado no
Municipio de Mambaí, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Lote u? 09 - Loteamento Terras do Município de Mambaí - 6?
Etapa, com área de 2.030,4475ha (dois mil, trinta hectares, quarenta e quatro ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Mambaí, objeto do Registro n? R-I-M-294, fI. 294, do
Livro 2-A, do Cartório do Termo Judiciário da Comarca de Alvorada do Norte, Estado de Goiás.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(37)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominada
Santo Antonio do Atalaia ou Atalaia, situado no Município de Monte Alegre de Goiás,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1954, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Santo Antonio do Atalaia ou Atalaia, com área de 6.050,0000ha
(seis mil e cinqüenta hectares), situado no Município de Monte
Alegre de Goiás, objeto da Matrícula n? 1.683, Registros de 01 a
10, do Livro 2-D, do Cartório do Registro de Imóveis de Monte
Alegre de Goiás - Comarca de Campos Belos, Estado de
Goiás.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
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Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da bíota,
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(38)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Presídio de Santa Cruz, situado no
Município de Porengetu, Estado de Goiás,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Presídio de Santa Cruz, com área de 3.221,6187/ha
(três mil, duzentos e vinte e um hectares, sessenta e um ares e
oitenta e sete centiares), situado no Municipio de Porangatu,
objeto do Registro n? 5.338, fI. 6, do Livro 2-U, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Porangatu, Estadp de
Goiás.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto N acionaI de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlícação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(39)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Iteiguere, situado no Município de
Açeilénâie, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no usos das atribuições que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2?, da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l?Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Itaíguara, com área de 2.302,5820/ha (dois mil, trezentos e dois hectares, cinqüenta e oito ares e vinte centiares), situado no Município de Açailãndia, objeto da Matricula n?
17.220, f!. 41, Livro 2-CW, do Cartório do I? Ofício do Registro
de Imóveis da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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feitorias existentes DO imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76; de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(40)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazendas Castália, Santa Olímpia,
Sampaio e Santa Hilde, situados nos Municípios de Açailãndia e Imperatriz, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lein? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazendas Castália, Santa Olímpía, Sampaio e Santa Hilda,
com área de 5.708,5546/ha (cinco mil, setecentos e oito hectares,
cinqüenta e cinco ares e quarenta e seis centiares), situados nos
Municípios de Açailândia e Imperatriz, objeto dos Registros n?s
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R-0l-2994, fI. 149, Livro 2-R; R-1-110, fI. 106, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis de Acailãndía e, R-01-4716, fI. 182,
Livro 2-Y; Matricula n? 17.397, fI. 106, Livro 2-CX, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhâo.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem com as benfeitorias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata este decreto, na forma prevista
na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a
área de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação da .biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(41)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antonio, situado no Município de Amarante do Maranhão, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
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item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antonio, com área total de 4.020,8400/ha (quatro
mil, vinte hectares e oitenta e quatro ares), situado no Município de Amarante do Maranhão, objeto dos Registros n~s
R.2-676 e R.2-679, fls. 86 e 89, do Livro 2-F, do Cartório do
Oficio Único da Comarca de Amarante do Maranhão, Estado do
Maranhão.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar O assentamento com a preservação da biota.
Art-. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(42)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem deno·
míneçeo, conhecido como Cercado/Cercadínho/Sapucaia/Mocambo ou Fazenda Conceição, situado no MunicípÍo de Caxias.
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2?, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Cercado/Cercadinho/Sapucaia/Mocambo ou Fazenda Conceição, com área de 8.962,0000/ha (oito mil,
novecentos e sessenta e dois hectares), situado no Município de
Caxias, objeto do Registro n~ 3.481, fI. 74, do Livro 2-M, do
Cartório do 1~ Ofício da Comarca de Caxias, Estado do Maranhão. Os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas,
bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua
destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(43)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Silo José dos Perdidos/Canta GalolAxixá e
Mineiro, situado no Municfpio de Caxias,
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
São José dos Perdidos/Canta Galo/Axixá e Mineiro, com área
de 3.701,0000/ha (três mil, setecentos e um hectares), situado no
Município de Caxias, objeto da R·12 da Matrícula n? 372, Livro
2, do Cartório do Registro de Imóveis do I? Ofício da Comarca
de Caxias, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoven·
tes, as máquinas e os implementos agrfcolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e per'
tencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação;
Parágrafo único. Fica excluído a área de 2,3800ha (dois
hectares e trinta e oito ares), referente à faixa de domínio da
Rodovia Estadual MA·127.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Inera) fíca autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(44)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Conceição-Arvoredo, situado no Município
de Coroatá, Estado do Maranhão. e dá outras providências.
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o PRESlDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84. item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20. da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária. nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de' 1993, o· imóvel rural denominado
Conceição-Arvoredo, com área de 1.902,3000/ha (um mil. novecentos e dois hectares e trinta ares), situado no Municipio de
Coroatá, objeto da Matricula n? 3.531, fI. 100, Livro 2-T, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Coroatá, Estado do
Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76. de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 24 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(45)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denomtneceo, conhecido como Gleba Macacos,
situado no Município de Coroatá, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e
20, item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Gleba Macacos, com área de
492,300ha (quatrocentos e noventa e dois hectares e trinta ares),
situado no Município de Coroatá, objeto da Matricula n? 5.243,
fI. 16, do Livro 2-AE, do Cartório do 1? Oficio da Comarca de
Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes .no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(46)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Prazeres, situado no MunicJpio de CoroaM,
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Prazeres, com área de 558,6975ha (quinhentos e cinqüenta e oito
hectares, sessenta e nove ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Coroatá, objeto da Matrícula n? 5.233, fI. 6,
Livro 2-AE, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Viéira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(47)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais Fazenda
Bonanzza, e o conhecido por Fazenda Santa
Eliza, situados no Município de Lago do
Junco, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de interesse social para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais Fazenda
Bonanzza e o conhecido por Fazenda Santa Eliza, com áreas de
412,0000ha (quatrocentos e doze hectares) e 278,7756 ha (duzentos e setenta e oito hectares, setenta e sete ares e cinqüenta e
seis centiares), respectivamente totalizando 690,7756 ha (seiscentos e noventa hectares, setenta e sete ares e cinqüenta e seis
centiares), situados no Município de Lago do Junco, objeto dos
Registros nvs R-01-182 e R-03-183, fls. 182 e 183, do Livro 2-A,
do Cartório do Oficio Único de Lago do Junco, da Comarca de
Lago da Pedra, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e
pertecentes aos que serão beneficados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata este decreto, na forma prevista
na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a
área de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor 'na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(48)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lagoa da Onça, situado no Município de
Morros, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Lagoa da Onça, com área de 26.670,0000ha (vinte e seis mil, seiscentos e setenta hectares), situado no Município de Morros, objeto da Matrícula n? 39 e A VA-39, fl. 39, do Livro 2-A, do Cartório de Ofício Único, de Registro de Imóveis de Morros, Comarca
de Icatu, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
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Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(49)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Brejo do São Félix, situado no
Munielpio de Pemereme, Estado do MaTa·
nbõo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Brejo do São Félix, com área de 6.567,4000/ha (seis
mil, quinhentos e sessenta e sete hectares e quarenta ares), situado no Munícípío de Parnarama, objeto da Matricula n? 300,
fls. 483 e 483v, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Parnarama, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleha única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
. Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(50)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Santa Maria e Fazenda GeJo, situados no Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denomina'
dos Fazenda Santa Maria e Fazenda Galo, com área de
6.000,0000ha (seis mil hectares), situados no Município de Pio
nheiro, objeto dos Registros nts R-03, M·2.231, M-2.232 e M·
2.233, fls. 62, 63 e 64, Livro 2-Z, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pinheiro, Estado do Maranhão.
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Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata este decreto, na forma prevista
na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a
área de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(51)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, situado no Mu·
nicípio de Santa Inês, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, com área de 954,8740/ha (novecentos e
cinqüenta e quatro hectares, oitenta e sete ares e quarenta centiares), situado no Município de Santa Inês, objeto do Registro
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n~

R.I-2.039, fl. 24, do Livro 2-H, do Cartório do 1~ Ofício da
Comarca de Santa Inês, Estado do Maranhão.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária [Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 114~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(52)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural de-

nominado Fazenda Batuta, situado no Mu·
nicipio de Santa Luzia. Estado do Maranbso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural deno·
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minado Fazenda Batuta, com área de 1.652,8000ha (um mil,
seiscentos e cinqüenta e dois hectares e oitenta ares), situado no
Município de Santa Luzia, objeto da Matrícula n? 303, fI. 03, Lívro 02·A, do Cartório do Registro de Imóveis do I? Ofício da
Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(53)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Guarida, situado no Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

r~forma

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Guarida, com área de 2.617,8590ha (dois mil, seiscentos
e dezessete hectares, oitenta e cinco ares e noventa centiares),
situado no Município de Santa Luzia, objeto do Registro n? R·3.
569, fI. 284, do Livro 2·A, do Cartório do Registro de Imóveis do
I? Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoven.
tes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as ben.
feitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e per.
tencentes aos que serão benefíciados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(54)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constitufdo

pelas Fazendas Padre Cícero e Santa Helena, situado no Município de Santa Luzia,
Estado do Merenbõo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193·1346, mar. 1995

1245
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas Padre Cícero e Santa Helena, com área de
4.498,2000/ha (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito hectares e vinte ares), situado no Municípío de Santa Luzia, objeto
da Matrícula n? 206, fL 206, do Livro 2, do Cartório do Registro
de Imóveis do I? Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do
Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
lO?? da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(55)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Data Leite ou Mato Grosso. Quinhão 04, .sítuado nos Municípios de Vargem Grande e
Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão. e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Data Leite ou Mato Grosso, Quinhão 04, com área de
1.852,2042 ha (um mil, oitocentos e cinqüenta e dois hectares,
vinte ares e quarenta e dois centiares] , situado nos municípios
de Vargem Grande e Itapecuru Mirim, objeto do Registro n? R3-653, fls. 60/61, do Livro 2-AC, do Cartório do I? Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Grande, Estado do
Maranhão.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido DO artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(56)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas Glebas Boca Seca e Louro ou Mato
Grosso, conbecido como Fazenda Arizona,
situado no Municipio de Vitória do Mearim,
Estado do Maranhilo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído
pelas Glebas Boca Seca e Louro ou Mato Grosso, conhecido como Fazenda Arizona, com área de 1.302,7300ha (um mil, trezentos e dois hectares e setenta e três ares), situado no Município
de Vitória do Mearim, objeto das Matrículas n~s 785 e 786, fls.
251 e 252, do Livro 2-C, do Cartório do Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publ]cação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(57)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Sentapua (Gleba Macife 1I1, situado no Município de Alto Boa Vista, Estado
de Mato Grosso, e dá outras provídéncíee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Sentapua (Gleba Macife II), com área de 18.337,0000. ha
(dezoito mil, trezentos e trinta e sete hectares), situado no Município de Alto Boa Vista, objeto da Matrícula n? 11.142, ficha
001, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoven·
tes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e per'
tencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(58)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Guaporé de Cima, conhecido como
Gleba Macuco» , situado no Município de
Comodoro, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que Ibe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novem.bro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel denominado Fazenda Guaporé de Cima, conhecido como Gleba Macuco, com área
de 5.960,7600ha (cinco mil, novecentos e sessenta hectares, setenta e seis ares), situado no Município de Comodoro, objeto
dos Registros n?s R-04 a R-09, da Matricula n? 5697, fls. 1/3,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. .
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
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imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(59)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária,' parte dos lotes n?s 130 e

131, localizados na Gleba A, conhecida como Gleba Porto Velho, situados no Mu·

nietpío de Confresa, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte dos lotes n?s 130 e 131,
localizados na Gleba A, conhecida como Gleba Porto Velho,
com área de 4.184,6000ha (quatro mil, cento e oitenta e quatro
hectares e sessenta ares), situados no Município de Confresa,
objeto das Matrículas n?s M-9.852, Ficha 001, e M-9.854, Ficha
001, ambas do Livro 2, do Cartório do I? Ofício da Comarca de
São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995

1251
feitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(60)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denomi·
nados Fazenda RODeador Gleba I, Fazenda
RODeador Gleba lII, Fazenda Roneador
Gleba IV e outros em denominação, conhecidos no seu conjunto como Gleba Ganiresa/Roncador, situados no Município de
Confresa, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazenda Roncador Gleba I, Fazenda Roncador Gleba IH,
Fazenda Roncador Gleba IV, e outros sem denominação, conhsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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cidos no seu conjunto como Gleba Confresa/Roncador, com
área total de 93.580,7200ha (noventa e três mil quinhentos e oitenta hectares e setenta e dois ares), situados no Município de
Confresa, objetos das Matrículas n?s 9.823 com área de
536,7500ha; 9.822 com área de 1.565,2500ha; 2.850 com área de
15.636,3400ha; e dos registros n?s R.01-10.676 com área de
22.786,1300ha; R.01-10-677 com área de 7.540,4700ha; R.01-1O.678
com área de 5.149,7000ha; e R.01-10.679 com área de
40.366,0800ha, todos do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(61)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São José (Gleba Cachimbo), situado no Município de Matupá, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
Item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda São José (Gleba Cachimbo), com área de 52.500,OOOOha
(cinqüenta e dois mil e quinhentos hectares), situado no Município de Matupá, objeto da Matricula n? 640, fI. I, do Livro
2, do I? Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrfcolas, bem como as bsnfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(62)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais âenomíDados Fazenda Horizonte Verde e Fazenda
Rio Alegre, situados no Municfpio de Poates e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1~ Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazenda Horizonte Verde e Fazenda Rio Alegre com área
global de 12.506,7865ha (doze mil, quinhentos e seis hectares, setenta e oito ares e sessenta e cinco centiares] , situados no Municípío de Pontes e Lacerda, objeto dos Registros nss R.1-6.672
e R-1-6.482, fls. 112, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata este decreto, na forma prevista
na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter as
áreas de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(63)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Maria. Tereza, situado no Municipio de Bibeirõo Cascalheira, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
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de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Maria Tereza, com área de 20.198,5590ha (vinte mil,
cento e noventa e oito hectares, cinqüenta e cinco ares e noventa centiares), situado no Município de Ribeirão Cascalheíra, objeto da Matricula n? 33.191, Ficha I, do Livro 2, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantína, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (In era) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(64)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Rio Manso ou Forquilha do Rio Manso, situado no Município de Rosário do Oeste,
Estado do Mato Grosso, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Rio Manso ou Forquilha do Rio Manso, com área de
16.787,0963ha (dezesseis mil, setecentos e oitenta e sete hectares, nove ares e sessenta e três centiares] , situado no Município
de Rosário do Oeste, objeto dos Registros n? R-U-3.181, fls. 3v e
4, e R-2-13.428, fl , 1, ambos do Livro 2, do Cartório do I? Oficio
e Registro de Imóveis da Comarca de Rosário do Oeste, Estado
do Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(65)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Ouro Verde, conhecida
por Colônia dos Mineiros, situado no Mu·
nícipio de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado do Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Ouro Verde, conhecida por Colônia dos Mineiros, com área de 5.284,4000ha (cinco mil, duzentos e oitenta e
quatro hectares e quarenta ares), situado no Município de Vila
Bela e Santíssima Trindade, abrangendo parte dos Registros
n?s R-3-6.176, R-3-6.177, R·3-6.178, R-3-6.179, R·3·6.180 e R-3·
6.181, fI. 1, todos do Livro 2, do Cartório do I? Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4~ Este decreto entra em vigor na datá de sua publ],
cação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(66)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba Piratininga, situado no Município de
Sorriso, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos do art. 18, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b. c e d, da Lei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Piratininga, com área' de 28.980,0897ha (vinte e oito mil, novecentos e
oitenta hectares," oito ares e noventa e sete centiares), situado
no Município de Sorriso, objeto do Registro n~ RA-3.054, Ficha
01v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1 ~ Oficio
da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e 08 implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995

1259
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
c

(67)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais inseridos
na Gleba denominada Tapurah/ltanhangá,
situados no Município de Tapurah, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2?, da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1?Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4,504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, .de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais inseridos na
Gleba denominada
·Tapurah/Itanhangá, com
área de
115.035,OOOO/ha (cento e quinze mil e trinta e cinco hectares), situados no Município de Tapurah, objeto das Matrículas n?
13.781, fI. 116, 13.782, fls. 116/117, 13.783, fI. 117, do Livro 3-S;
R-I-25.374, n. 122, do Livro 2: CD; R-5-2-042, fI. 2, Livro 2; R5-2.Ó43, fI. 2, Livro 2; R-I-25.377, fi. 125, do Livro 2:CD: R-I, 2,
3-11.098, fI. 1/1v, do Livro 2; R-I-28.273, fI. 98, do Livro 2:CU;
R-8-1.540, fI. 3, do Livro 2; R-5-18.808, fi. 2, do Livro 2; R-418.809, fI. l v, do Livro 2; R-5-18.810, fI. 2, do Livro 2: R-5-18.81l,
fls. 1/2, do Livro 2; R"5-18-812, f!. 2, do Livro 2; R-4-18.813, fI. 1,
do Livro 2; R-5-18.814, fI. 2, do Livro 2; R-I-22.091, fI. 1, do LiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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vro 2 e R-1-22.092, fl. 1, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata este decreto, na forma prevista
na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993; e manter a
área de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(68)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Helena, situado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindede, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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Fazenda Santa Helena, com área de 16.447,5000 ha (dezesseis
mil, quatrocentos e quarenta e sete hectares e cinqüenta ares),
situado no Município de Vila Bela da Santissima Trindade, objeto da Matricula n~ 1.426 e AV-5-1.426, fI. 1, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados-com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasilia, 24 de março de 1995;

174~

da Independência e

107? da República.

FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(69)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Alvorada, situado no Município de
Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
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item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Alvorada, com área de 3.265,6000ha (três mil, duzentos
e sessenta e cinco hectares e sessenta ares], situado no Munícípio de Vila Rica, objeto do Registro n~ 1.225, fI. 1225, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São
Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoven·
tes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(70)

DECRETO DE 24 DE MARCO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais e Fazenda Nossa Senhora Aparecida e Fazenda
Presidente, conhecidos como Gleba Colônie
Bom Jesus, situados no Município de Vila
Rica, Estado do Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1~ Ficam declarados de interesse social. para fins de
reforma agrária. nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e â, e
20, item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da
Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazenda Nossa Senhora Aparecida e Fazenda Presidente, conhecidos como Gleba Colônia Bom Jesus, com área total de 4.457,831lha (quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e sete
hectares, oitenta e três ares e onze centiaresl, situados no Município de Vila Rica, objetos das Matriculas n?s 1.023 e 1.022,
ambas do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de 'Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata este Decreto, na forma prevista
na Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a
área de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
10n da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
(71)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Itaporã do Norté - Glebas lê II;
Fazenda Aracaty - Projeto de Colonização
Aracaty - Lotes 1 a 7, 16 a 20, 27 a 29, 31,
33, 44 a 48, 60 a 63, 75, 76 e 90; Lote nf 6 do
Projeto São Marcos e Lote n.o 8 do Projeto
Beleza, situado no Munie/pio de Vila Rica,
Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Itaporã do Norte - Glebas I e H, Fazenda Aracaty Projeto de Colonização Aracaty - Lotes 1 a 7, 16 a 20, 27 a 29,
31, 33, 44 a 48, 60 a 63, 75, 76 e 90; Lote n? 5 do Projeto São Marcos e Lote n? 8 do Projeto Beleza, com área de 10.641,3527ha
(dez mil, seiscentos e quarenta e um hectares, trinta e cinco
ares e vinte e sete centiares), situado no Município de Vila Rica, objeto dos Registros n?s 8.101, 8.102, 3.046, 694 a 708, 2.292,
2.293, 2.299, 2.301, 2.303, 2.306 a 2.312, 6.279 e 2.335 do Livro 2,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do
Araguaia e R-02-15.496, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(72)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Perdizes/Formigas/Mimoso, conhecido como Fazenda Agua Santa, situado no Município de Inocência, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Perdizes/Formigas/Mimoso, conhecido como Fazenda Agua
Santa, com área de 3.675,5400ha (três mil, seiscentos e setenta e
cinco hectares, cinqüenta e quatro ares), situado no Municipio
de Inocência, objeto da Matrícula n? 3.177, fI. I, do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior, e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(73)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural de-

nominado Fazenda Mutum, situado nos
MunJe/pios de Ribas do Rio Pardo e Santa
Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n:' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Mutum, com área. de 16.920,OOOOha (dezesseis
mil, novecentos e vinte hectares), situado nos Municípios de Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo, objeto da Matrícula n?
688, do Livro 2, do Cartórío do Registro de Imóveis da Comarca
de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(74) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Piratinga ou São Cristóvão, situado no Município de Formoso, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem.os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, '
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Piratinga ou São Cristóvão, com área de 9.803,6000ha (nove mil,
oitocentos e três hectares e sessenta ares). situado no Município
de Formoso, objeto da Matrícula n? 4.653, R-I, do Livro 2, do
Cartório do Registro de Imóveís da Comarca de Unaí, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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feitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
107~

Brasília, 24 de março de 1993; 174~ da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(75)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conbecido como Fazenda Jardineira ou Caracol. situado no Município de
Joaíma, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, O imóvel rural sem denomínação, conhecido como Fazenda Jardineira ou Caracol, com
área de 1.100,0000ha (um mil e cem hectares), situado no Municípío de Joaima, objeto dos Registros n?s R.1-5.159; R.2-5.165;
R.1-5.170; R.1-5.175 e R.1-6.099, Fichas 3.138; 3.144; 3.149; 3.154 e
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3.991, Livro 2, Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Joaima, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido DO artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(76)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Barreirão ou Cabeceiras, situado no Município de
Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8,629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denomíCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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nação, conhecido como Fazenda Barreirão ou Cabaceiras, com
área de 803,0000ha (oitocentos e três hectares), situado no Municípío de Lagoa Grande, objeto das Matriculas n~s 10.624 e
10.625, do Livro 2-AN, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoven,
tes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(77)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tamboril/Resfriado ou Galinha.
situado no Município de Santa Fé de Mi·
nas, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
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item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Tamboril/Resfriado ou Galinha, com área de
6.284,7860ha (seis mil, duzentos e oitenta e quatro hectares, setenta e oito ares e sessenta centiares), situado no Município de
Santa Fé de Minas, objeto do Registro n? R.Ol·1.546, fI. 120, do
Livro 2-F, do Cartório Torres Registro de Imóveis e Notas da
Comarca de São Romão, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da bíota.
Art. 4? Este deçreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107?da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
.José Eduardo de Andrade Vieira

(78)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Formosa Urupuca, situado DO Mu·
nicípio de SSo José da Safira, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Formosa Urupuca, com área de 2.607,7500ha (dois mil,
seiscentos e sete hectares e setenta e cinco ares), situado no
Município de São José da Safira (MG), objeto da Matricula n~
2.075, fls. 1 a Iv., do Livro n~ 2, do Cartório de Registro de Imóveis, Protesto, Civil e Títulos da Comarca de Santa Maria do
Suaçuí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(79)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Araguaia, situado no Município de
Conceiçlio do Araguaia, Estado do Pará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos do arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Araguaia, com área de 3.747,OOOOha (três mil, setecentos e quarenta e sete hectares), situado no Município de Conceição do Araguaia, objeto da Matrícula n? 2.049, fI. 001, do Livro
2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição
do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (In era) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,. e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(80)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denomineçso, conhecido como Fazenda Curral
de Pedras ou Agrisa - Lotes 1 e 2, situado
no Município de Conceição do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de. 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Curral de Pedras ou Agrisa Lotes 1 e 2, com área de 8.223,2380ha (oito mil, duzentos e vinte
e três hectares, vinte e três ares e oitenta centiares), situado no
Municipio de Conceição do Araguaia, objeto das Matrículas n?s
6.303 e 6.304, fls. 1 e 2, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos 'que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(81) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Canarana, situado no Município
de Conceição do Araguaia, Estado do Pará,
e dá outres providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Canarana, com área de 12.851,2900 ha (doze mil, oitocentos e cinqüenta e um hectares e vinte e nove ares), situado no
Município de Conceição do Araguaia, objeto do Registro n?
4.625, fI. 001, do Livro 02, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e 08 implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(82)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Maria Luíza, situado no Município
de Conceição do Araguaia, Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Maria Luíza, com área de 3.694,5300ha (três míl, seiscentos e noventa e quatro hectares e cinqüenta e três ares), situado no Município de Conceição do Araguaia, objeto do registro n? R-4-2.276, fI. 01v, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instítuto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (In era) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(83) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelos Lotes n.Os 39, 40, 53, 54 e 77, da ·Região
Itaipavas, conhecido por Fazenda Agríee,
situado no Município' de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituido
pelos Lotes n?s 39, 40, 53, 54 e 77, da Região Itaipavas, conhecido por Fazenda Agrisa, Com área de 2L432,5450ha (vinte e um
mil, quatrocentos e trinta e dois hectares, cinqüenta e quatro
ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Conceição
do Araguaia, objeto dos Registros n?s 6.305, 6.306, 6.307, 6.308 e
6.309, fI. 01, Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instítuto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento Com a preservação da biota.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(84)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Santa Teresa, conhecido
como Fazenda Cumeru do Sul, situado no
Município de Cumaru do Norte, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Santa Tereza, conhecido como Fazenda Cumaru do Sul, com área de 33.600,OOOOha (trinta e três mil e seiscentos hectares), situado no Municipio de Cumaru do Norte, objeto
dos Registros n?s R-7-4.186, R-7-L187, R-7-4.188, R-7-4.189, R-74.190, R-7-4.191, R-7-4.192, fls. 54/60, Livro 2-N; R-l-3.442 (parte), fl. 137, Livro 2-K e R-02-3.827 (parte), fi. 287, Livro 2-L, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Altamira, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as ben·
feitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(85) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria do Pontal, situado no
Município de Eldorado do Carajás, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria do Pontal, com área de 4.335,8500ha (quatro mil, trezentos e trinta e cinco hectares e oitenta e cinco
ares). situado no Município de Eldorado do Carajás, objeto do
Registro n? R.2-10.594, fI. 1, do Livro 2, do Cartório do 1? Oficio
da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benCo1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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feitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(86)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Diacuí, situado nos Municípios de
Goianésia do Pará e Rondon do Pará, Bstedo do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, DOS termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Diacuí, com área de 2.995,3970ha (dois mil, novecentos
e noventa e cinco hectares, trinta e nove ares e setenta centiares), situado nos Municípios de Goianésia do Pará e Rondon do
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Pará, objeto da Matrícula n? 7.829, fI. 169, do Livro 2-A-B, do
Cartórío do I? Ofício da Comarca de São Miguel do Guamá, Estado do Pará.
.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, berncomo as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(87)

DECRETO DE 24 DE MARCO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária,o imóvel rural denominado Fazenda Mojú-Mirim, situado nos Municipios de Mojú e Tailândia, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?,
da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, o ímóvel rural denominado
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Fazenda Moju-Mirim, com área de L089,0000ha (um mil e oiten,
ta e nove hectares), situado nos Municípios de Moju e Tailândia, objeto do registro n? R-0l-2.289; f!. 189, do Livro 2-AL, do
Cartório do I? Oficio da Comarca de Moju, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(88)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tocantins, situado no Município
de ltupiranga, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
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n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Tocantins, com área de 2.070,0l97ha (dois mil, setenta
hectares, um are e noventa e sete centíares), situado
Municipio de Itupiranga, objeto da Matricula n? 9.044, fI. 2, do Livro 2-AJ, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Marabá, Estado do Pará.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como -as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

no

cação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(89)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Reunidas Sepueeie, situado no
Município de Bananeiras, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
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item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazendas Reunidas Sapucaía, com área de 137,6000ha (cento e
trinta e sete hectares e sessenta ares), situado no M unicípío de
Bananeiras, objeto do Registro n? R.01-7811, fi. 40. Livro 2-M,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bananeiras,
Estado da Paraiba.
Art. 2? Excluem-se, dos efeitos deste decreto os semovan.
tes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e per.
tencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publi.
cação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(90)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Engenho Aurora, situado no Mu·
nicípio de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?,
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel
rural denominado Engenho Aurora, com área de 407,5217ha
(quatrocentos e sete hectares, cinqüenta e dois ares e dezessete
centiares), situado no Município de Pedras de Fogo, objeto da
Matrícula n? 162, fI. 164, do Livro 2-A, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Leí
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(91) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Novo - Quinhão 9-C, situado
no Município de São Miguel de Taipú, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Engenho Novo - Quinhão 9-C, com área de 523,2500ha (quinhentos e vinte e três hectares e vinte e cinco ares), situado no
Município de São Miguel de 'I'aípu, objeto do Registro n~ R-26856, fI. 78, do Livro 2-E, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Pilar, Estado da Paraíba.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(92)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda lngá, situado no Município de AI·
vorada do Sul, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995

1287

DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c ed, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Ingá, com 1.068.6200ha (um mil, sessenta e oito heetares e sessenta e dois ares), situado no Município de Alvorada
do Sul, objeto da Matrícula n? 1.368, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado
do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeítos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeítorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
do imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área
de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(93)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa, situado no Município de
Hon6rio Serpa, Estado do Persne., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Leí n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Leí n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Leí Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA
Art. I? Fica declarado de interesse social. para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa, com área de 1.300,0000ha (um mil e trezentos
hectares), situado no Município de Honõrío Serpa, objeto da
Matrícula n? 2.930, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Mangueirinha, Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destínação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a· desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lej
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(94)

DECRETO DE 24 DE MARCO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Faxina] dos Rodrigues ou São Domingos,
situado no Município de Inácio Martins.
Estado do Paraná. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Faxinal dos Rodrigues ou São Domingos, com área de
485,3670ha (quatrocentos e oitenta e cinco hectares, trinta e seis
ares e setenta centiares), situado no Munícípio de Inácio Martins, objeto dos Registros n~s 52 (parte), 53, 54 (parte) e 60 (parte)
fls. 12, 13, 14 e 74 do Livro 3, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no' imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho 'de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(95) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o únóvel rural denominado
Fazenda Mascote, situado no Município de
Iteoueié, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
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de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Mascote, com área de 362,8000ha (trezentos e sessenta
e dois hectares e oitenta ares), situado no Município de Itaguaiê, objeto dos Registros n?s 7.112, 7.113, 7.114,7.115, Livro 3-F, à
fI. 99; 9.733, 9.926, Livro 3-H, às fls. 243 e 299; 12.234, 12.235, Livro 3-K, à fl. 131 e 13.369, Livr03-M, fI. 184, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de' Jaguarapitã, Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(96)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido

de diversos lotes da Colônia Xagú, conhecido como Fazenda Recanto ou Estrela, situa·
do no Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de .novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído
de diversos lotes da Colônia Xagu, conhecido como Fazenda Recanto ou Estrela, com área de 611,1615ha (seiscentos e onze hectares, dezesseis ares e quinze centiares), situado no Município
de Nova Laranjeiras, objeto dos Registros n?s R-1-8055, fI. 107,
Livro 2-1-AH: R-3-1394, fi. 213/v?, Livro 2-2-D e R+11.231, fI.
56, Livro 2-1-AT, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Laranjeiras do Sul. Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no' artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(97)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o im6vel rural denomi·
nado Porangaba L, situado no Município de
Querência do Norte, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Porangaba I, com área de 2.296,5000ha (dois mil, duzentos e noventa e seis hectares, cinqüenta ares), situado no Município de
Querência do Norte, objeto do Registro n? 7.782, fi. 26, do Livro
3-L, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Loanda,
Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(98)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominedo
Fazenda Monte Azul, situado no Município
de Querência do Norte, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos do art. 18, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Monte
Azul, com área de 556,6000ha (quinhentos e cinqüenta e seis
hectares e sessenta ares), situado no Município de Querêncía do
Norte, objeto do Registro n? R-1-16.667, Ficha n? 1, do Livro 2,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
lO?? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(99)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caiçara, situado no Município de
Reserva, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no Uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Caiçara, com área de 434,3900ha (quatrocentos e trinta
e quatro hectares e trinta e nove ares), situado no Município de
Reserva, objeto das Matriculas n?s R-3-2.807, R-4-3.835 e R.l4.073, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Reserva, Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Co!' Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(100)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem deno-

mtneçso, conhecido por Fazenda Saudades.
constitufdo pelos Lotes nfs 300 a 306, 846 a
366, parte das Reservas A, B e C e Cafezal
A, da Gleba Santa Isabel, encravada Da
Gleba 1.9, e os Lotes D.OS 3 a 8, destacados da
diviseo de Lote n~ 2, deGlebe 16, todos da
Colónia Paranavaf, situado nos Munie/pios
de Santa Isabel do A vai e de Loanda, Estado do Paraná, e dá outras proviâéneiee.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA no uso das atribuições
que lhe conferem os art. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
DOS termos do art. 18, da Lei n? 4.604, de 30 de novembro de
1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 26 de fevereiro de 1993, e 2?, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei
n? 4.604, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Fazenda Saudades, constituído pelos Lotes n?s 300 a 306,
346 a 366, parte das Reservas A, B e C e Cafezal A, da Gleba
Santa Isabel, encravada na Gleba 19. e os Lotes de n?s 3 a 8,
destacados da divisão do Lote n? 2, da Gleba 15, todos da Colônia Paranavaí, com área total de 1.020,6137ha (um mil, vinte
hectares, sessenta e um ares e trinta e sete centiares), situado
nos Municípios de Santa Isabel do Avo; e de Loanda, objeto
dos Registros n?s R.1-5.710 e R.1-17.689, Ficha 1, do Livro 2, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Isabel e
Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoven·
tes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
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imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
I07~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(l01) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido

de parte do Engenho Riachão do Norte, situado no Município de Amajari, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído
de parte do Engenho Riachão do Norte, com área de 487,OOOOha
(quatrocentos e oitenta e sete hectares), situado no Município de
Amajari, objeto do Registro n~ R-5-95, fI. 58, do Livro 2-A, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Amajari, Estado de Pernambuco.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto, os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(102)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Gangungo, situado no Municfpío
de Joi1o Alfredo, Estado de Pernambuco, e
dá outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Gangungo, com área de 200,0000ha (duzentos hectares),
situado no Município de João Alfredo, objeto das Matriculas
n?s 6.760, fI. 23v., do Livro 3-0 e 6;767, fI. 24v., do Livro 3-0 e
Registro n? R-02-735, fI. 99, do Livro 2-D, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de João Alfredo, Estado de Pernambuco.
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Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes. as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(l03) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Espírito Santo, conhecido por Fazenda 8aCO~ situado no Munic/pio de Caracol, Estado do Piauí, e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma Agrária, nos termos dos arts. 18, letras a. b. c e d. e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Espírito Santo, conhecido por Fazenda Saco, com área de
12.092,1250ha (doze mil, noventa e dois hectares, doze ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Caracol, objeto da
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Matricula n? 892, fi. 40, Livro 2-C, do Cartório do Registro de
Imóveis do I? Oficio da Comarca de Caracol, Estado do Piauí.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoven·
tes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(104)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Rodeador, situado
no Município de Nazaré do Piauí, Estado
do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denomi·
nação, conhecido por Rodeador, com área de 2.463,7407ha (dois
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mil, quatrocentos e sessenta e três hectares, setenta e quatro
ares e sete centiares), situado no M unicípio de N azaré do Piauí,
objeto da Matrícula n? 381, fI. 38, do Livro 2·B, do Cartório do
I? Ofício da Comarca de Nazaré do Paiuí, Estado do Piauí.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(105)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santana, situado DO Municipio de
Rio Grande do Piauí, Estado do Pieut, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reagrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,

~orma
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item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Santana, com área de 7.694,1470ha (sete mil, seiscentos
e noventa e quatro hectares, quatorze ares e setenta centiares),
situado no Município de Rio Grande do Piauí, objeto do Registro n? R-3-722, fI. 64/v., Livro 2-A, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Itaueira, Estado do Piauí.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquínas e os implsmentos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(106)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Passárgada, situado no Município de Areia
Branca, Estado do Rio Grande do Norte. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2? da
Leí Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Passárgada, com área de 931.5000ha (novecentos e trinta e um
hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Areia Branca, objeto da Matricula n? 1.200, fl. 200, do Livro 2-D, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (In era) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(107)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sitio Olho D 'Agua da Escada, situado no
Município de Baraúna, Estado do Rio
Grande do Norte. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constítuiçãc, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Sítio Olho D'Água da Escada, com área de 251,0000ha (duzentos
e cinqüenta e um hectares), situado no Município de Baraúna,
objeto dos Registros n?s R-1-379, fI. 79, Livro 2-3 e R-I-126, fi.
26 Livro 2-1, do Cartório Único Judiciário da Comarca de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacíonal de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(108)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Canto Comprido, situado no Munic1pio de
Cemeubeíe, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providêneies.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
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de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Canto Comprido, com área de 3.694,0000ha (três mil, seiscentos
e noventa e quatro hectares), situado no Município de Carnaubais, objeto do Registro n? Av-01-01203, fi. 62, do Livro 2-L, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Carnaubais,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(109)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de

reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Plamag, situado no Município de
Carnaubaís, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de re·
forma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Plamag, com área de 6.565,0000ha (seis mil, quinhentos
e sessenta e cinco hectares), situado no Município de Carnaubaís, objeto do Registro n~ R-1-1198, fI. 198, do Livro 2-D, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Areia Branca,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e per'
tencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art.
cação.
107~

4~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 24 de março de 1995;
da República.

174~

da Independência e

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(110)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Itú I Santa Maria, situado nos Municípios de Ipanguaçu e Afonso
Bezerra, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Itu/Santa Maria, com área de 5.133,OOOOha
(cinco mil, cento e trinta e três hectares), situado nos Municípios de 'Ipanguaçu e Afonso Bezerra, objeto dos Registros
n?s R-01-101, fI. 54v., do Livro 2-A, do Cartório único da Comarca de Açu, e R-01·189, fls. 117/118, do Livro 2-B, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Afonso Bezerra, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(111)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural de-

nominado Modelo/Nazaré/Buraco Seco, situado no Município de JOão Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Modelo/Nazaré/Buraco Seco, com área de 4.687,1613ha
(quatro mil seiscentos e oitenta e sete hectares, dezesseis ares e
treze centiares), situado no Município de João Câmara, objeto
do Registro n? R-2-328, fl. 128, do Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2? Excluem-se dos efeítos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (In era) fica autorizado a promover a desapropriação do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(112)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse 'soctel, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
"Cabelo de Negro) , situado no Municipio
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado "Cabelo de Negro» -, com área de 2.400,0000ha (dois mil e quatrocentos hectares), situado no Município de Mossoró, objeto de Registro n? R1-567, fI. 187, Livro 2-3, do Cartório do Registro de Imóveis da
2~ Zona da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(113)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Independência, situado no Mu·
nicípio de Mossoró, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Independência, com área de 1.115,0000ha (um mil, cento e quinze hectares), situado no Município de Mossoró, objeto
do Registro n? R-4-197, fI. 5, do Livro 2-42, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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feitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota ,
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(114)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1985
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Canto da Ilha de Cima, situado
no Município de Touros, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição,
e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2?, da Lei Complementar n? 76, de 6 de. julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Canto da Ilha de Cima, com área de 2.238,1850ha
(dois mil, duzentos e trinta e oito hectares, dezoito ares e
cinqüenta centiares), situado no Município de Touros, objeto do
Registro n? R-1-320, fI. 143, do Livro 2·RG, do Cartório de Registro Geral de Imóveis I? Ofício de Notas, da Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(115)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São José do Batatal/Santa Fé. situado nos Municípios de Cachoeiras de Ma-

cacú e Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2?, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, item
IV, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n~
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José do Batatal/Santa Fé, com área registrada de
4.389,BOOOha (quatro mil, trezentos e oitenta e nove hectares e
oitenta ares), situado nos Municipios de Cachoeiras de Macacú
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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e Silva Jardim, objeto do Registro n? 4.123, fi. 183, Livro 3-E,
do Cartório do Registro de Imóveis dos Distritos Impares do I?
Oficio da Comarca de Cachoeiras de Macacú, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agricolas, bem como as
benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto N acionaI de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6.7.1993, e manter a área de Reserva
Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua pubiícação.

Brasilia, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(116)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, Q imóvel rural denominado
Lote 39 do P.A.D. Marechal Dutra conhecido como Seringal Cajazeiras, situado no
Município de Ariquemes, Estado de Bondôate, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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n~

8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Lote 39 do P .A.D. Marechal Dutra conhecido como Seringal Cajazeiras, com área de 2.043,4332ha (dois mil, quarenta e três hectares, quarenta e três ares e trinta e dois centiares), situado no
Municipio de Ariquemes, objeto do Registro n~ 2.938, Ficha n~
13, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Ariquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(1171

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados São Pedro e Nova Vida, situados nos
Municípios de Jamari e Candeias do Jemeri, Estado de Rondónia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
DOS termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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DECRETA:
Art. 1~ Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denomina.
dos São Pedro e Nova Vida, com área de 6.130,6050ha (seis mil,
cento e trinta hectares, sessenta ares e cinqüenta centiares), situados nos Municípios de Jamari e Candeias do Jamari, objeto
da Matrícula n~ R·9/21.026, Livro 2·Registro Geral, do Cartório
do 1~ Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho,
Estado de Rondônia.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata este decreto, na forma prevista
na Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a
área de Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de
forma a. conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
107~

Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(118)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal União, situado no Município de
Machadinho D'Oeste, Estado de Rondõnia,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho C:e 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, uma parte, correspondente a
26.020,1239ha (vinte e seis mil, vinte hectares, doze ares e trinta
e nove centiares), do imóvel rural denominado Seringal União,
situado no Município de Machadinho D'Oeste, objeto da
Matrícula n? 5.033, ficha 172, Livro 2, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Aríquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeítorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(119)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denotainados Cabeceira, Seringal Novo Mundo e
Seringal Salvador, situados nos Municípios
de Machadinha D'Oeste e Rio Crespo, Estado de Rondónia, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Cabeceira, Seringal Novo Mundo e Seringal Salvador, com
área de 49.761,3000ha (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e um hectares e trinta ares), situados nos Municipios de Machadinho D'Oeste e Rio Crespo, objeto dos Registros n?s R·1·
4.078, f!. OI, do Livro 2, e 6.392, fi. 81, do Livro 2·AJ, do Cartório do Registro de Imóveis das Comarcas de Porto Velho e Aríquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(120)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Olaria, situado no MuniCÍpio de
Agua Doce, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Olaria, com área de 393,6110ha (trezentos e noventa e
três hectares, sessenta e um ares e dez centiares), situado no
Municipio de Água Doce, objeto do Registro n~ R·1-5.770, fl , 1,
do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2~ Excluem·se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERN ANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(121) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem deno·
minação, conhecido como Cristo Rei, situado no Municipio de Timbó Grande, Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências.
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1318

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Cristo Rei, com área de 484,OOOOha (quatrocentos e oitenta e quatro hectares), situado no Município de
Timbó Grande, objeto da Matricula n? 5767, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Cecilia, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(122)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa Vista, situado no Município de Guarantã, Estado de São Paulo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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noS termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforroa agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item
V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n?
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa
Vista., com área de 2.797,8100ha (dois mil, setecentos e noventa e
sete hectares e oitenta e um ares), situado no Município de Guarantã, objeto da Matricula n~ 2.321, fI. 260, Livro 2-H, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Cafelãndia, Estado
de São Paulo.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorização a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(123) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído

pelas Fazendas Santo Antànio, Regência ou
Angulo, situado no Município de Paulicéis,
Estado de 840 Paulo, 8 dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n:' 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n:' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agáría, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas Santo Antônio, Regência ou Ângulo, com área
de 2.920,80âOha (dois mil, novaneentos e vinte hectares e oitenta
ares), situado no Município de Paulicéia, objeto dos registros
n?s R-I-2.217, fI. 01, Livro n? 02, e 12.856, fi. 121, do Livro 3-L,
do Cartório do Registro de Imóveis das Comarcas de Tupi Paulista e Dracena, Estado de São Paulo.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(124)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Altera dispositivo do Decreto de 27 de
junho de 1994, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária. o imóvel
rural denominado Horto Tremembé, situado no Município de Tremembé, Estado de
São Paulo. e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição Federal, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de
novembro de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e 2?, da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? O art. I? do Decreto de 27 de junho de 1994, publicado no DO de 28 de junho de 1994, passa a ter a seguinte redação:
«Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins
de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e
d, e 20, item VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fereveiro de 1993, o
imóvel rural denominado Horto Tremembé, com área de
1.362,4263ha (hum mil, trezentos e sessenta e dois hectares,
quarenta e dois ares e sessenta e três centíaresl, situado no
Município de Tremembé, objeto das Matrículas n?s 7.718,
7.699, 7.702, 7.701, 21.882, 24.474, 7.719, 17.922, 24.473,
14.671, 60.778, 17.924, 17.950, 7.714, 32.242, 20.262, 50.526,
7.697, 31.863, 7.698, 15.066, 7.711, 32.218, 7.720, 24.475,
37.971, 7.700, 28.570,7.722, 32.241,7.724, 17.925, 7.727, 7.728,
38.456, 48.501, 24.472, 7.704, 7.725, 7.710, 32.219, 28.571,
7.726, 7.712, 64.625, 7.708, 7.721, 7.723, 7.705, 7.713, 17.923,
14.672, 19.548, 7.709, 7.703, 7.706, 8.083, 7.707, 7.717, 7.715,
7.716, 24.614 e 28.572, todos do Livro 2, fI. I, e transcrição
n? 22.269, do Livro 3-U, fI. 204, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo".
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(125)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Queimada de Baixo, situado no
Município de Ceríre, Estado de Sergipe, e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2? da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural (Ienominado
Fazenda Queimada de Baixo, com área de 1.058,7500ha (um mil,
cinqüenta e oito hectares e setenta e cinco ares), situado no Município de Carira, objeto do Registro n? 2.675, fI. 66, do Livro 3B, do Cartório do I? Oficio da Comarca de Frei Paulo, Estado
de Sergipe.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existeÍltes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com "a .preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(126) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nova Esperança, situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arta, 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, da Lei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei n~ 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Esperança, com área de 1.361,2500 ha (hummil, trezentos e sessenta e um hectares e vinte e 'cinco ares), situado no Município
de Poço Redondo, objeto do Registro n~ R.01-05, f!. 05, do Livro
2-A, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Canindê de São Francisco, Estado de Sergipe.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
107~

Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3):1193-1346,mar. 1995
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(127)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Araguaiana, constitufdo peJos Lotes 39 e 40 (parte), integrantes do Loteemento Castanheira, situado no Município de
Aregnutine, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de' 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Araguaiana, constituido pelos Lotes 39 e 40 (parte}, integrantes do Loteamento Castanheira, com área de 2.992,8000 ha
(dois mil, novecentos e noventa e dois hectares e oitenta ares).
situado no Município de Araguatíns, objeto dos Registros n~s
R-2·470, fI. 170, Livro 2-A; R-2-458, fI. 158, Livro 2-A; R-2-456, fi.
156, Livro 2-A; R-3-81, fi. 81, Livro 2, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(128)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lotes 4 e 5, do Loteamento Santa Rosa,
situado no Município de Centenário, Estado do Tocantins. e dá outras providênciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993-, e 2?, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Lotes 4 e 5, Loteamento Santa Rosa, com área de
2.015,8078ha (dois mil, quinze hectares, oitenta ares e setenta e
oito centiares), situado no Município de Centenário, objeto dos
Registros n?s R-1-540, fI. l L, do Livro 2·B, e R-1-393, fI. 236v, do
Livro 2-A, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Itacajá, Estado do Tocantins.
Art. 2? Excluem -se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido DO artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193·1346, mar. 1995
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(129)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural composto
pelos Lotes 86, 87, 105, 116, 119, 120, 121 e
122 do Loteamento MarÍanópoJis - Gleba
05 - 2~ Etapa, conhecido como Fazenda
Cabeceira do Prata, situado no Município
de Divinópolis, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural composto pelos Lotes 86, 87, 105, 116, 119, 120, 121 e 122 do Loteamento Marianópolis - Gleba 05 - 2? Etapa, conhecido como Fazenda Cabeceira do Prata, com área de 2.705,2415 ha (dois mil, setecentos
e cinco hectares, vinte e quatro ares e quinze centiares), situado
no Município de Ilivinópolis, objeto dos Registros n?s R-1-607,
fi. 9; R-1-6l2, fI. 14; R-1-606, fI. 8; R-1-61O, fI. 12; R-1-605, fI. 7;
R-1-609, fI. 11; R-1-608, fI. 10; todos do Livro 2-C e R-2-1576, fi.
141; do Livro 2-F, do Cartório do Registro de Imóveis das Comarcas de Paraíso do Tocantins e Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto. na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.

e
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Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174~ da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(130)

DECRETO DE 24 DE MARCO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lagoa Comprida, constituído pelos Lotes
1, 2, 3, 4 e 5, situado no Município de
Lagoa da Confusilo, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20,
item V,· da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2~, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Lagoa Comprida, constituído pelos Lotes I, 2, 3, 4 e 5, com
área de 39.338,90001 ha (trinta e nove mil, trezentos e trinta e oito
hectares e noventa ares), situado no Município de Lagoa da
Confusão, objeto do Registro n~ R·1·640, fi. 74, do Livro 2-B, do
Cartório da Comarca de Cristalândía, Estado do Tocantins.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as -máquinas e os implementos agrícolas. bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
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Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar O assentamentocom a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasilia, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(131) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para iins de
reforma 8irária, o imóvel rural denominado

Fazenda General Chichackli, constituido
pelos lotes 78, 85, 86, 87 e parte dos lotes 79
e 80, da Gleba 1, do Loteamento Provídéacie, situado no Município de Pequizeiro,
Estado do Tocantins, e dá outras provi-

dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 2p de fevereiro de 1993, e 2?, da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda General Chichackli, constituido pelos lotes 78, 85, 86,
87 e parte dos lotes 79 e 80 da Gleba 1, do Loteamento Providência, com área de 2.629,4400ha (dois mil, seiscentos e vinte e
nove hectares e quarenta e quatro ares), situado no Municipio
de Pequízeiro, objeto da Matricula n? 006, Ficha Oi, do Livro 2,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Colinas do
Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as banCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3):1193-1346, mar. 1995
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feitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra] fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar O assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor-na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(132)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boa Esperança, situado no Mu·
ntctoío de Píraquê, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?,da
Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Ficà declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
item V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Boa Esperança, com área de 7.659,0410ha (sete mil,
seiscentos e cinqüenta e nove hectares. quatro ares e dez centiares), situado no Munícípio de Piraquê, objeto da Matricula n? 22,
fi. 143, Livro 2; e dos Registros n?s R.1-l.160, fl , 281; R.1-l.161,
fi. 282; R.1-l.162, fI. 283; R.1-l.163, fI. 284, todos do Livro 2-D,
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do Cartório do 1~ Ofício, Regístro de Imóveis, da Comarca de
Xambioá, Estado do Tocantins.
Art. 2~ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido DO artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3~ O Instituto N acionai de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
107~

Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(133)

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cajueiro I e IIl. constituído pelos
Lotes n?s 77-A e 78. da Gleba D, do Loteamento Fazenda Serra, situado no Município
de São Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 2~, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2~, da
Lei Complementar n~ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1~ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
item V, da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei
n~ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
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Fazenda Cajueiro I e IIl, constituido pelos Lotes n?s 77-A e 78,
da Gleba D, do Loteamento Fazenda Serra, com área de
1.889,2158ha (um mil, oitocentos e oitenta e nove hectares, vinte
e um ares e cinqüenta e- oito centiares), situado, no Município de
São Miguel do Tocantins, objeto dos Registros n?s R-I-229 e R1-228, fls. 70 e 71, do Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os -implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(134) DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena, com sede na
Cidade de Dracena, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com O disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreton? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000153/90-72, do Ministério da Educação e do Desporto,
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena, mantida pelo Centro de Ensino Superior de Dracena, com sede na cidade de Dracena, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(135)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis de Amparo, na Cidade de
Amparo, Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta dos Processos n?s 23033.000663/90-72 e
23001.001880/93-45, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis de Amparo, na Cidade de Amparo, Estado de
São Paulo, mantida pela Associação Sul Mineira de Educação e
Cultura, com sede na Cidade de Ouro Fino, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(136)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas do Litoral
Norte, com sede na Cidade de Caraguatatube. Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000907/90-11, do Minístério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa do Litoral Norte, mantida pela Sociedade
Civil de Educação do Litoral Norte, com sede na Cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

(137)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade lnterlegos de Educação e Cultura, com sede Da Cidade de Silo Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
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redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,
conforme consta do Processo n? 23033.000606/90-39, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade Interlagos
.: Educação e Cultura, mantida pela Associação Interlagos de
Euucação e Cultura, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(138)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque,
com sede na Cidade de SAo Roque, Estado
de Slio Paulo.

O PRESIDENTE DÁ REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000914/90-87, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Administração
e Ciências Contábeis de São Roque, mantida pela Sociedade Civil de Ensino Superior de São Roque, com sede na Cidade de
São Roque, Estado de São Paulo.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

(139)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computaç40 do Centro Bdncecional La Salle de Ensino Superior. com sede na Cidade de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sujo

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com
o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000237/94-94, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação, a ser ministrado pelo Centro Educacíonal La Salle de Ensino Superior, mantido pela Sociedade Porvir
Científico, com sede na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
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(140)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Estância do Fundo, situado no Manje/pio
de Hulha Negra. Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 8.4, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos do art. 18, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2? da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância do Fundo, com área de 2.135,9000ha (dois mil, cento e trinta e cinco
hectares e noventa ares), situado no Município de Hulha Negra,
objeto dos Registros n?s 27.553 e 3.593, fls. 98v/299 e 186v/J.87.
Livros 3-AB e 3-AG de Transcrição das Transmissões, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Estância da Madrugada, situado no Município de HulhaNegre., Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e
nos termos do art. 18, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2?, da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2?, da Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância da
Madrugada, com área total de 1.143,0000ha (um mil, cento e
quarenta e três hectares), situado no Município de Hulha Negra, objeto dos Registros n?s R.I-19.983 e R.2-19.989, fls. 1 e 1/2,
Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrfcolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonísação e Reforma
Agrária (In era) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciéncias . Contábeis, das Faculdades da
Ilha, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Bio de Janeiro.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994,na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000546/90-95, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciéncias Contábeis, a ser ministrado pelas Faculdades da Ilha,
mantidas pela Sociedade Educacional Campos Salgado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
(143)

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados, da Faculdade àe Aâmínistreçeo,
Ciências Contábeis e Económicas de Teresópolis,com· sede na Cidade de Teresópolis,
Estado do Rio de Janeiro.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atríbuíçãc
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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conforme consta do Processo n? 23026.001987/90-35, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas de Teresópolis, mantida pela Fundação Educacional
Serra dos Õrgãos, com sede na Cidade de Teresópolis, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

(144)

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de
Computadores, da Faculdade de Ciências
Bconõmícee. Contábeis e Administrativas,
com sede na Cidade de Belford Roxo, Estedo do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000548/90-11, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Computadores, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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Administrativas, mantida pela Associação Brasileira de Ensino,
com sede na Cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(145)

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Oíências Administrativas e Contábeis Santa Lúcia, com sede na Cidade de Mogí-Mirim,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000895/90-34, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Santa Lúcia, mantida pela
Associação Educacional e Assistencial Santa Lúcia, com sede
na Cidade de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de

Cíêncies Contábeis da Faculdade Metodista do Sul Paulista, na Cidade de Itapeva,
Estado de São Paulo.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n~ 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n~ 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n~ 23033.000467/90-34, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1~. Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciéncias Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade Metodista
do Sul Paulista, mantida pelo Centro Educacional Metodista do
Sul Paulista, com sede na Cidade de Itapeva, Estado de São
Paulo.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(147) DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Cif:ncias Contá beis da Faculdade de Ciências Gerenciais de Vilhena, com sede na Cidade de Vilhena, Estado de Rondônia.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n~ 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n~ 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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conforme consta do Processo n~ 23001.000150/90·84, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Gerenciais de Vilhena, mantida pela Associação Cultural e
Educacional de Vilhena, com sede na Cidade de Vilhena, Estado de Rondônia.
Art. 2~ E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(148)

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, da Faculdade Paulista
de Aâminietrecso e Ciências Contábeis, ministrado em HortolA.ndia (SP).

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n~ 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n~ 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n~ 23033.000696/90·21, do Ministé·
rio da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado no Município de Hortolãndia, Estado de São Paulo, pela Faculdade Paulista de Admínistração e Ciências Contábeis, mantida pelo Instituto Educacional Howell, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
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Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(149)

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade de Belford Roxo, com
sede na Cidade de Belford Roxo, Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n~ 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n~ 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n~ 23001.000313/90-47, do Ministêrio da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Belford Roxo, mantida pela Sociedade de
Ensino Superior Professora Fernanda Bicchieri Soares, com sede na cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro.
Art.

2~

Este decreto entra em vigor na data de sua publ i-

cação.
107~

Braslia, 28 de março de 1995;
da República.

174~

da Independência e

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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DECRETO DE 30 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o envio e a permanência de
Contingente Brasileiro para integrar a
Missão de Verificação das Nações Unidas
em Angole-Ill (Cobravem).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto Legislativo n~ 31, de 16 de dezembro
de 1994,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam autorizados o envio e a permanência, pelo
prazo de um ano, a contar da data de inicio da missão na região
de emprego, de um Contingente Brasileiro para integrar a Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola-IH (Cobravem), compreendendo um batalhão de infantaria e uma companhia de engenharia, dotados de apoio logistico, e dois postos de
saúde avançados, cuja missão, organização e necessárias medidas de coordenação e controle serão fixadas, sob a coordenação
do Estado-Maior das Forças Armadas, pelos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Parágrafo único. Excluem-se da missão do Cobravem
quaisquer atos que impliquem modificação da finalidade expressa DO presente artigo ou quaisquer outros atos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, todos sujeitos à apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 2~ A participação na missão, objeto do presente decreto, será considerada como prestação de serviço nacional relevante.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174~ da Independência e
107~ da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Benedito Onofre Bezerra Leonel
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995
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(151) DECRETO DE 30 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Medicina Veterinária da Escola Superior de
Agricultura de Mossoró, com sede na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? C303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
conforme consta do Processo n? 23001.000247/90-14, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
ArL 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Medicina Veterinária, a ser ministrado pela Escola Superior de
Agricultura de Mossoró, com sede na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? E ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
lO7? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(152) DECRETO DE 30 DE MARÇO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade de Filosofia, Ciênciee
e Letras de Adamantina, com sede na Cidade de Adamantina, Estado de Silo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994,

e
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tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de
São Paulo n~ 665/94, de 9 de novembro de 1994, conforme consta
do Processo n~ 23123.006149/94-56, do Ministério da Educação e
do Desporto.
DECRETA:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina, mantida pela Prefeitura Municipal de Adamantina, com sede na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
107~

Brasília, 30 de março de 1995; 174? da Independência e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1193-1346, mar. 1995

REPUBLICACÃO

DECRETO
(11

DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1995 (0)
Cria no émbito do Ministério das Relações Exteriores, a Comisslo Nacional para
as comemorações do 60.0 Aniversário da Organizaç40 das Nações Unidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica criada. no âmbito do Ministério das Relações
Exteriores, a Comissão Nacional' para as comemorações do 50?
Aniversário da Organização das Nações Unidas.
Art. 2? Compete à Comissão elaborar e coordenar a execução do programa de atividades comemorativas do Cínqüentenário da Organização das Nações Unidas, e, especialmente:
I - divulgar os propósitos, princípios, história e ações
das Nações Unidas;
II - disseminar informações sobre a atuação do Brasil nas
Nações Unidas;
Art. 3? A Comissão Nacional será integrada por representantes dos seguintes órgãos:
I - Ministério das Relações Exteriores, que a presidirá;
(*) Publicadono DO

de 7.2.1995 (v. Coleçõo das Leis. Brasília, 187(2):757fev. 1995.
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II
Ministério <Ia Justiça;
III
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
V
Ministério da Educação e do Desporto;
VI
Ministério da Cultura;
VII
Ministério do Trabalho;
VIII
Ministério da Saúde;
IX
Ministério das Comunicações;
X
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídrícos e da Amazônia Legal;
XI - Estado-Maior das Forças Armadas;
XII - Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República;
XIII - Fundação Alexandre de Gusmão.
Parágrafo único. O membro e respectivo suplente serão
designados pelo Presidente da Comissão, mediante indicação do
órgão representado.
Art. 4? A comissão poderá contar, ainda, com representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo, ouvidos os respectivos Chefes de Poder.
Parágrafo único. Os membros e suplentes serão indicados,
respectivamente, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacionai e serão designados pelo Presidente
da Comissão.
Art. 5? A Comissão Nacional poderá convidar representantes de órgãos da Administração Federal, Estadual e Munici·
pai e de entidades privadas, bem como especialistas em assuntos
ligados à sua área de competência, cuia presença nas reuniões
se considere necessária ao cumprimento do disposto neste de·
creto.
Art. 6? A Comissão Nacional poderá constituir comissões
setoriais compostas por representantes de órgãos de governos
estaduais, do meio acadêmico, de fundações, de organizações
não-governamentais e do setor privado para colaborarem em
programas específicos,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1347-1349, mar. 1995
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Art. 7? A Divisão das Nações Unidas do Ministério das Relacões Exteriores atuará como Secretaria Executiva da Comissão.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1347-1349, mar. 1995

RETIFICAÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÚRIA N? 927, DE I? DE MARÇO
DE 1995 1-)
Dá nova redacAo a dispositivos da Lei
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organizaç4o da Assistência Social, e dá outras providências.
D.O

Retificação
No art. I?, onde se lê:
«Art. 40
§ I? A transferência dos benefícios

.
»

Leis-se:
«Art. 40
§ I? A transferência dos beneficiários

.
»

(*) Retificada noDO de 2.3.1995 (v. pág. 884 deste volume).
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RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 72, DE 1994 (*1
Autoriza a elevação temporária dos limites
endividamento do Estado do Ceará, a fím de que possa contratar operação
de crédito externo, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), destinada 80 financiamento parcial
do Projeto de Desenvolvimento Urbano do
Estado do Ceará {Prourb}, com garantia da

de

União, DO valor de até US$140,OOO,OOO.OO.

Retificação
Na Resolução n? 72, de 1994, publicada no DO (Seção I), de
16.12.94, pág. 19738, no art. 2?, na letra g, onde se lê:
« vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2009;" leia-se:
« vencendo-se a primeira em 15 de março de 2000 e a última em
15 de setembro de ~009;" no art. 3?, caput, onde se lê: ...contados da data de sua publicação; leia-se ... contado da data de sua
publicação.
(*)Publicado naDO de 16.12.1995 (v.Coleção das Leis. Brasília, 186(11):5144 dez.
1994.

DECRETO
DECRETO N? 1.419, DE 17 DE MARÇO DE 1995 (*)
Cria o Conselho Coordenador das
Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Retificação
Na página 3678, 1~ coluna, na epígrafe, leia-se:
«DECRETO N? 1.419, DE 17 DE MARÇO DE 1995".
(*) Publicado naDO de 20.3.1995 (v. pág. 1167 deste volume).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brssília, 187(3): 1351-1352, mar. 1995

ÍNDICE CRONOLÓGICO

LElCOMPLEMENTAR
82 -

Lei Complementar de 27 de março de 1995 - Disciplina os limites
das despesas com o funcionalismo público, na forma do art. 169
da Constituição Federal. Publicada no no de 28 de março de
1995.

Pâg.

831

LEIS
9.000 - Lei de 16 de março de 1995 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos. Publicada no DO de 17
de março de 1995.
9.001 - Lei de 16 de março de 1995 - Dispõe sobre alteração do
Decreto-Lei n? 1.804, de 3 de setembro de 1980. Publicada no DO
de 17 de março de 1995.
9.002 - Lei de 16 de março de 1995 - Altera o art. 60 da Lei n? 8.694,
de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 1994. Publicada
no DO de 17 de março de 1995.
9.003 - Lei de 16 de março de 1995 - Dispõe sobre a reestruturação da
Secretaria da Receita Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de março de 1995.. , ... , .. ,,. ....... ', ... ,, .. '...
9.004 - Lei de 16 de março de 1995 - Dispõe sobre as contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público [Pasep], incidentes
sobre receitas de exportação, e dá outras providências. Publicada
no DO de 17 de março de 1995.... ,. ... ,..,......................
9.005 - Lei de 16 de março de 1995 - Altera disposições das Leis n?s
6.150, de 3de dezembro de 1974, e 6.437, de 20 de agosto de 1977,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao
consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de marco de 1995..... , ... ,.
9.006 - Lei de 17 de março de 1995 - Dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), repassados, sob a forma de empréstimo, à Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep). Publicada no DOde 20 de março de 1995.... , ...

833

834

835
835

839

840

841

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1354
Pág.

9.007 - Lei de 17 de março de 1995 - Dispõe sobre a criação dos cargos
em comissão que menciona e dá outras providências. Publicada
no DO de 20 de março de 1995.
9.008 - Lei de 21 de março de 1995 - Cria, na estrutura organizacional
do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de que trata o art.
13 da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, altera os arts. 4?, 39, 82,
91 e 98 da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de março de 1995.
9.009 - Lei de 29 de março de 1995 - Dispõe sobre a distribuição de
efetivo da Aeronáutica em tempo de paz. Publicada no DO de 30
'.,..............
de março de 1995. .
9.010 - Lei de 29 de março de 1995 - Dispõe sobre a terminologia oficial relativa à hanseníase e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de março de 1995.
9.011 - Lei de 30 de março de 1995 - Acrescenta dispositivo ao art. 1?
da Lei n? 4.090, de 13 de julho de 1962. Publícada no DO de 31 de
março de 1995.
9.012 - Lei de 30 de março de 1995 - Proíbe as instituições oficiais de
crédito de conceder empréstimos, financiamentos e outros benefícios a pessoas jurídicas em débito com o FGTS. Publicada no
,...
DO de 31 de março de 1995
9.013 - Lei de 30 de março de 1995 - Altera o art. 322 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Publicada no DO de 31 de março de 1995. ..
9.014 - Lei de 30 de março de 1995 - Cria Gratificação Temporária devida a integrantes da Carreira Policial Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995.

842

844

848

848

849

850
851

852

9.015 - Lei de 30 de março de 1995 - Institui a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVMj e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), atribuídas aos titulares de cargos efetivos da CVM e da Susep, e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995. '..

853

9.016 - Lei de 30 de março de 1995 - Acrescenta parágrafos ao art. 133
da Consolidação das Leis do Trabalho. Publicada no DO de 31 de
março de 1995.

856

9.017 - Lei de 30 de março de 1995 - Estabelece normas de controle e
fiscalização sobre produtos e insumos químicos que possam ser
destinados à elaboração da cocaína em suas diversas formas e de
outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica, e altera dispositivos da Lei n? 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento
de empresas particulares que explorem serviços de vigilância e de
transporte de valores, e dá outras providências. Publicada no DO
de 31 de março de 1995.

B56

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1355
Pág.

9.018 - Lei de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre o número de cargos
de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995....
9.019 - Lei de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping, e no Acordo de
Subsídios e Direitos Compensatórios, e dá outras providências.
Publicada no DO de 31 de março de 1995
.
9.020 - Lei de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a implantação, em
caráter emergencial e provisório, da Defensoria Pública da União
e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de

864

865

.

869

9.021 - Lei de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a implementação da
autarquia Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade),
criada pela Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras provi.
dências. Publicada no lJO de 31 de março de 1995

870

1995

MEDIDAS PROVISORIAS
925 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e
875
dá outras providências. Publicada no DO de 2 de março de 1995..
926 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo
de Subsídios e Direitos Compensatórios e dá outras providências.
880
Publicada no DO de 2 de março de 1995
.
927 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993,-que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providên884
.
cias. Publicada no DO de 2 de março de 1995. .
1351
Retificada no DO de 8 de março de 1995
..
928 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n? 8.237; de 30 de setembro de 1991,
para implementação da isonomia a que se refere o § I? do art. 39
da Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 2
886
.
de março de 1995. .
929 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Altera o art. 4? da
Lei n? 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão
de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Publicada
898
no DO de 2 de março de 1995
.
930 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Dispõe sobre a implantação, em caráter emergencial e provisório, da Defensoria PÚblica da União e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de
899
março de 1995
.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1356
Pág.

931 - Medida Provisória de 1~ de março de 1995 - Dispõe sobre a oro
ganização da Presidência da República e dos Ministérios- e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de março de 199~.
932 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de março de 1995.
933 - Medida Provisória de I? de março de 1995 - Estabelece normas
de controle e fiscalização sobre produtos e insumos químicos que
possam ser destinados à elaboração da cocaína em suas diversas
formas e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica, e altera dispositivos da Lei n?
7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.
-Publicada no DO de 2 de março de 1995.
934 - Medida Provisória de 1? de março de 1995 - Dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), criada pela Lei n? 8.884, de 11 de junho de
1994, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de março de
1995.
935 - Medida Provisória de 7 de março de 1995 - Revoga dispositivos
das Leis n? 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de
1991. Publicada no DO de 8 de março de 1995.
936 - Medida Provisória de 7 de março de 1995 - Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive 'suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
e dá outras providências. Publicada no DO de 8 de março de
1995. .... ...•..•.................................................
Medida Provisória de 15 de março de 1995 - Estabelece normas
para outorga e prorrogação das COncessões e permissões de serviços públicos i e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de
março de 1995.
938 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Altera dispositivos
da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e da Lei n? 5.540, de 28
de novembro de 1968, e dá outras providências. Publicada no DO
de 17 de março de 1995.

900
933

935

940
944

944

937 -

Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Extingue as vantagens que menciona, institui os Décimos Incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de março de 1995.
940 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Altera o art. 5? da
Lei n? 7.862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Tesouro NacionaI. Publicada no DO
de 17 de março de 1995.

945

953

939 -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

960

964

1357
Pág.

941 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Dispõe sobre o
exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da
União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras providências. Publicada no no de 17 de março de 1995.
942 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Dispõe sobre a vinculação da Fundação Osório; e dá outras providências. Publicada
no DO de 17 de março de 1995.
943 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada
no DO de 17 de março de 1995.
944 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Dispõe sobre a assunção, pela União, de crédito da Export Development Corporation (EDC) e de debêntures emitidas pela Embraer - Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A., bem como sobre a utilização de
créditos da União junto à Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. Publicada no DO de 17 de março de 1995.
945 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Altera a Lei n?
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada
no DO de 17 de março de 1995.
946 - Medida Provisória de 16 de março de 1995 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias
e das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 17 de março de 1995.
947 - Medida Provisória de 22 de março de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera a
legislação tributária federal, e dá outras providências. Publicada
no DO de 23 de março de 1995.
948 - Medida Provisória de 23 de março de 1995 - Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofins
nos casos que especifica, e dá outras providências. Publicada no
DO!le 24 de março de 1995.
949 - Medida Provisória' de 23 de março de 1995 - Autoriza o Poder
Executivo a contratar com a Itaípu Binacional pagamento de débito junto ao Tesouro N acionai com títulos da dívida externa brasileira, denominados Brazil Investment Bond (BIB), em valor correspondente a até US$ 92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América). Publicada no
DO de 24 de março de 1995.
950 - Medida Provisória de 23 de março de 1995 - Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § I? do art.
22 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de março de 1995.

965

972

974

989

991

1000

1002

1012

1014

1016

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1358
Pág.

951 - Medida Provisória de 23 de março de 1995 - Dispõe sobre o valor do salário -rninimo, altera disposições das Leis n?s 8.212 e n?
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de março de 1995.
952 - Medida Provisória de 23 de março de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos das Leis n?s 8.849, de âêde janeiro de 1994, e 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de março de 1995.
953 - Medida Provisória de 23 de março de 1995 - Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário N acional, estabelece as regras e condições de emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para -o Real, e dá outras-providências. Publicada no DO de
24 de março de 1995.
............. ...... .....
954 - Medida Provisória de 24 de março de 1995 - Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (,PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei
n? 8.177, de I? de março de 1991, e da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3? da Lei n? 8.249/91. Publicada no DO
de 25 de março de 1995.
Medida Provisória de 24 de março de 1995 - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 25 de março de 1995.
956 - Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Institui a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLPl, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação (PIS-Pasep), do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995.

1019

1021

1027

1061

955 -

957 -

1063

1065

Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade - GDP das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995.

1068

958 -

Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995.

1071

959 -

Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e
dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995.

1073

960 -

Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1359
Pág.

961 -

962 -

963 -

964 -

sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995. .
.'.........
Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Fixacritêrios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991,
para implementação da isonomia a que se refere o -§ I? do art. 39
da Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 31
de março de 1995.
Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República'e dos Ministérios', e dá outras providências. Publicada no DO de 31"de março de 1995. .....
Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995.
Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Altera as Leis nj s
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991. e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995. ...

1078

1080

1091

1124

1127

DECRETOS LEGISLATIVOS
10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Stéreo FM Lagoa Santa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais. Publicado no
DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 10
de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra de Radiodifusão
Ltda., atualmente denominada Rede Fênix de Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade

1129

1130

1130

1131

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1360
Pág.

de Santa Helena, Estado do Paraná. Publicado no DO de 10 de
março de 1995.
15 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade- de Fortaleza, Estado do Ceará. Publicado no DO de 10 de
março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de
10demarço de 1995
,
17 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 10 de março de
1995
".....................
18 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão -sonora em onda média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná. Publicado no
DO de 10 de março de 1995.
19 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Timbó, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 10 de
março de 1995.
20 - Decreto Legislativo de 9 dOe março de 1995 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Floriano, Estado do Piauí. Publicado no DO de 10 de março de 1995. ...
21 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que re·
nova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade
de Anápolis, Estado de Goiás. Publicado no DO de 10 de março
de 1995.

1132

1132

16 -

22 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a autorização deferida ao Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, através de sua Secretaria de Educação e Cultura, e posteriormente transferida à Fundação Rádio e Televisão Educativa,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 10 de março de 1995.
23 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal do Brasil Ltda. para

Col. Leis Rep. Fed. Brssil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1133

1134

1134

1135

1136

1136

1137

1361
Pág.

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Vila Real Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de
10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos Dourados FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná. Publicado naDO de 10 de
março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Bernardense FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Padre Bernardo, Estado
de Goiás. Publicado no DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra Negra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Alterosa, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Publicado no DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM Rádio Independente de Arcoverde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 10 de março de 1995.
Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Paulo Afonso
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. Publicado no DO de 10 de março de 1995.

31 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará. Publicado no DO de 10 de
março de 1995.
32 - Decreto Legislativo de 9 de março de 1995 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ara-
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guaína, Estado do Tocantins. Publicado no DO de 10 março
de 1995.
33 - Decreto Legislativo de 16 de março de 1995 - Aprova os textos do
Ato Constitutivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, celebrado em São Luís, Estado do Maranhão, em I? de novembro de 1989, e do Acordo relativo ao Instituto Internacional da
Língua Portuguesa, concluído em Lisboa, em 16 de dezembro de
1990('). Publicado no DO de 17 de março de 1995.

1144

1144

RESOLUÇÕES
8 - Resolução de 23 de março de 1995 - Autoriza o Estado de Sergipe
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
junto ao Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura (Fida), no valor de até US$ 17,941,200.00, equivalentes a doze
milhões de Direitos Especiais de Saque. Publicada no no de 27 de
março de 1995.
9 - Resolução de 28 de março de 1995 - Suspende a execução da Lei
n? 32, de 7 de julho de 1989, do Distrito Federal. Publicada no
DO de 30 de março de 1995.
10 - Resolução de 28 de março de 1995 - Suspende a execução do art.
90 da Lei Orgânica dos Municípios - Lei Complementar n! 1, de
17 de dezembro de 1975 - com a redação dada pela Lei Complementar n? 36, de 17 de outubro de 1983, do Estado do Rio de Janeiro. Publicada no DO de 30 de março de 1995.

1147
1149

1149

DECRETOS
1.406 - Decreto de 2 de março de 1995 - Dispõe sobre a transferência
de cargos em comissão e funções gratificadas que menciona. Publicado no DO de 3 de março de 1995.
1.407 - Decreto de 2 de março de 1995 - Dá nova redação ao caput do
art. I? do Decreto n? 410,'de 30 de dezembro de 1991, que dispõe
sobre as condições de suprimento de álcool etílico para as indústrias álcool-químicas da Região Nordeste.Publicado no DO de 3
,'(~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
de março de 1995. .
10408 - Decreto de 2 de março de 1995 - Dá nova redação aos arts. 3?
e 10 do Decreto n? 660, de 25 de setembro de 1992. Publicado no
DO de 3 de março de 1995.
1.409 - Decreto de 3 de março de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, dos cargos em comissão que menciona. Publicado
no DO de 6 de março de 1995.
lAIa - Decreto de 7 de março de 1995 - Determina corte nos dispêndios correntes das Empresas Estatais Federais e dá outras provi-........
dências. Publicado no DO de 8 de março de 1995
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1.411 - Decreto de 7 de março de 1995 - Dispõe sobre a reavaliação
dos contratos em vigor e das licitações em curso,. no âmbito dos
órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicado no no de 8 de março de 1995 .....
1.412 - Decreto de 7 de março de 1995 - Dispõe sobre a liberação. de
recursos financeiros para pagamento de pessoal dos órgaos e das
entidades da Administração Pública Federal e dá outras providên.
cias. Publicado no no de 8 de março de 1995. .
1.413 - Decreto de 7 de março de 1995 - Dispõe sobre documentos e
procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacio.
nal. Publicado no DO de 8 de março de 1995
1.414 - Decreto de 8 de março de 1995 - Altera dispositivos do Decreto n? 41.639, de 31 de maio de 1957, que cria, no Ministério da Aeronáutica, a Medalha-Prêmio (Força Aérea Brasileira». Publicado
.
no DO de 9 de março de 1995
1.415 - Decreto de 10 de março de 1995 - Cria a Assessoria de Estudos e Atividades Especiais no Estado-Maior das Forças Armadas.
.
Publicado no DO de 13 de março de 1995
1.416 - Decreto de 10 de março de 1995 - Altera dispositivo do Cerimonial da Marinha, aprovado pelo Decreto n? 87.427, de 27 de ju.
lho de 1982. Publicado no DO de 13 de março de 1995
1.417 - Decreto de 13 de março de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no período 1962/1980
(Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 7 de de'
.
zembro de 1~4. Publicado no DO de 14 de março de 1995
1.418 - Decreto de 13 de março de 1995 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Comércio, denominado "Acordo de Recife», e de seu Primeiro Protocolo Adicional, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, de 25 de outubro de 1994. Publicado no DO de 14 de mar-

ço de 1995

..

1.419 - Decreto de 19 de março de 1995 - Cria o Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de março de 1995
.

Retificado no DO de 21 de março de 1995

..

1.420 - Decreto de 20 de março de 1995 - Dispõe sobre a transferência
de cargos em comissão e funções gratificadas que menciona. Pu..
blicado no DO de 21 de março de 1995
1.421 - Decreto de 20 de março de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, do cargo em comissão que menciona. Publicado no
DO de 21 de março de 1995
.
1.422 - Decreto de 20 de março de 1995 - Dispõe sobre a composição e
o funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) . Publicado no DO de 21 de
março de 1995.
.
.
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1.423 - Decreto de 23 de março de 1995 - Altera-o Anexo 1, do Decreto
n? 986, de 12 de novembro de 1993, que regulamenta a execução do
Transporte em Território Nacional, em tempo de paz, dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.. Publicado no DO
de 24 de março de 1995.
1.424 - Decreto de 27 de março de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n! 9 (Protocolo de Adequação). entre Brasil e México,
de 30 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 25 de março de
1995.

1173

1174

1.425 - Decreto de 27 de março de"1995 - Dispõe sobre a execução do
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 (Acordo n? 10), entre Brasil e Colômbia. de 18 de novembro de 1994. Publicado no DO de 28 de março de 1995.
1.426 - Decreto de 28 de março de 1995 - Dispõe sobre a execução do
'segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Eco·
nômica n? 25. entre Brasil e Peru. de 15 de novembro de 1994. Publícado no DO de 29 de março de 1995.

1176

1.427 - Decreto de 29 de março de 1995 - Altera alíquotas dó imposto
de importação incidentes sobre os produtos que enumera. e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de março de 1995. .....

1177

1.428 - Decreto de 29.de março de 1995 - Distribui os efetivos de Oficiais da Aeronáutica. em tempo de paz. a vigorar em 1995. Publicado no DO de 30 de março de 1995.

1184

1.429 - Decreto de 29 de março de 1995 - Altera o valor constante do
Anexo do Decreto n? 1.385. de 6 de fevereiro de 1995. que dispõe
sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução
da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, e dá outras providências.
Publicano no pO de 30 de março de 1995
:...........

1186

1.430 - Decreto de 30 de março de 1995 - Altera áreas de jurisdição
dos Comandos Militares de Área e das Regiões Militares no Ministério do Exército e dá outras providências. Publicado no DO de
31 de março de 1995.

1187

1.431 - Decreto de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a transformação de Grande Comando no Ministério do Exército e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de março de 1995.

1189

1.432 - Decreto de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a alteração de
subordinação de Grande Comando no Ministério do Exército e dá
outras providências. Publicado no DO de 31 de março de 1995. ...
1.433 - Decreto de 30 de março de 1995 - Altera o Decreto n? 1.343, de
23 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 31 de março de 1995.
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1.434 - Decreto de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980 (Acordo n? 11), entre Brasil e Equador, de 17 de novembro de 1994.
Publicado no DO de 31 de março de 1995.

1191

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) - Decreto de 13 de março de 1995 - Dispõe sobre a incorporação,
ao patrimônio da União, do imóvel que menciona. Publicado DO
DO de 14 de março de 1995.
(2) - Decreto de 14 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas «Rui
Barbosa», com sede na Cidade de Andradina, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 15 de março de 1995.
(3) - Decreto de 14 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciências Econômicas da Faculdade Estadual de Ftlosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, com sede na Cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná. Publicado no DO de 15 de março
de 1995.
(4) - Decreto de 14 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Fundação Faculdade Municipal
de Administração e Ciências Econômicas de União da Vitória, na
cidade de União da Vitória, Estado do Paraná. Publicado no DO
de 15 de março de 1995.
(5) - Decreto de 15 de março de 1995 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos
apurados em 31 de dezembro de 1994, crédito especial aberto pelo
Decreto de 29 de dezembro de 1994, e crédito extraordinário autorizado pela Medida Provisória n? 660, de 18 de outubro de 1994,
reeditada pelas Medidas Provisórias n?s 710, de 17 de novembro
de 1994, 764, de 16 de dezembro de 1994, e 829, de 13 de janeiro de
1995. Publicado no DO de 16 de março de 1995.
(6) - Decreto de 20 de março de 1995 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o crédito especial aberto pelo Decreto de 29 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 21 de março
de 1995.
(7) - Decreto de 20 de março de 1995 - Dispõe sobre a Comissão Nacional para as Comemorações do Tricentenário da Morte. de Zumbi dos Palmares. Publicado no DO de 21 de março de 1995.
(8) - Decreto de 21 de março de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor
de RI 2.600.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de março de 1995.
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(9) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da Paculdade de Ciências Econômicas do Espírito Santo, com sede na
Cidade de Colatlna, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO
de 23 de março de 1995
.
(101 - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados das
Faculdades Unidas de Itumbiara, com sede na Cidade de Itumbia·
ra, Estado de Goiás. Publicado no DO de 23 de março de 1995....
(li) - Decreto de 22 de marçode 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas do
Espírito Santo, na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo.
.
Publicado no DOde 23 de março de 1995
(121 - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Compacto de Ciências
Gerenciais, com sede na Cidade do Guará, Distrito Federal. Publicado no DO de 23 de março de 1995
.
(131 - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis, das Faculdades Integradas de Paranaíba, com sede na Cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso
.
do Sul. Publicado no DO de 23 de março de 1995
(14) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade Paranaense de Administração, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 23 de março de 1995
.
(15) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Humanas
e Jurídicas de Teresina, com sede na Cidade de Teresina, Estado
do Piauí. Publicado no no de 23 de março de 1995
.
(16) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso. de Administração da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina, com sede na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 23 de março de 1995
.
(17) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Contábeis
de Naviraí, na Cidade de Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul.
Publicado no DO de 23 de março de 1995
.
(18) - Decreto de22 de março de 1!.}95 - Autoriza o funcionamento do Curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas de Cascavel, com sede na Cidade de Cascavel, Estado
do Paraná. Publicado no no de 23 de março de 1995
.
(19) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, com sede na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Publicado no DO de 23 de março de 1995
.
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(20) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Turismo da Faculdade de Turismo de Salvador, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. Publicado no DO de
23 de março de 1995.
(21) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Jales, com sede na Cidade de -Iales, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 23 de março de 1995.
(22) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração, da Faculdade de Administração de Fátima do Sul, com sede na Cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 23 de março de 1995.'.........
(23) - Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade de Tecnologia do Vale do Araguaia, com sede na Cidade
de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de
23 de março de 1995.
Decreto de 22 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Administrativas de Ponta Porâ, na Cidade de Ponta Porã, Estado de Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 23 de março de 1995.
(26) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Baixa Verde, situado no Município de Rio Branco, Estado do
Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março

1209

1210

1211

1211

(24) -

de 1995. Edição Extra.
Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal
Boa Esperança, situado nos Municípios de Tarauacá e Envira,
Estados do Acre e Amazonas, e dá outras providências. Publicado
no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(27) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Petróleo, situado no Município de Cipó, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1212

1213

(26J -

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Duas
Irmãs, Sempre Viva, Maravilha, Monte Alegre, São João, Sempre
Verde, Arco-Íris, Belo Horizonte, Pr-ovidência, Duas Irmãs lI,
São Lucas e Maravilha A-I, situados nos Municípios de Eunépolis e Santa Cruz de Cabrália, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra..
(29) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Caratiu,

1214

1215

(28) -

1216
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Alagoinha e Barreiro. conhecido por Alagoinha, situado no Município de Jacobina, Estado da Bahia. e dá outras providências.
.
Publicado DO DO de 25 de março de 1995. Edição Extra
(30) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social.
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Concei·
cão/Bom Jesus/Macaco/Mafumba, situado no Município de
Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado
.
no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra

1217

1218

(31) -

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Jotcrmaia, situado DO Município de Barreira, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
....
Edição Extra
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural sem denominação, conhecido como Fortim, situado no Município de Fortim, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
.
de março de 1995. Edição Extra
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pachicu,
situado no Município de Itarema, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de marco de 1995. Edição
Extra
.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas
Boa Vista e Pitombeira, situado no Município de Maraima, Estado do Ceará, e dá outras providências Publicado no DO de 25 de
.
março de 1995. Edição Extra
- Decreto de 24)de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Campo Formoso, situado no Município de Bom Jardim de Goiás,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
de março de 1995. .
.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n? 9
- Loteamento Terras do Município de Mambaí - 6~ Etapa)" situado no Município de Mambaí, Estado de Goiás, e dá outras pro.
vidências. Publicado no DO de 25 de março de 1995
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santo
Antonio/do Atalaia ou Atalaia, situado no Município de Monte
Alegre de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995
.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
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Preeídio de Santa Cruz, situado DO Município de Porangatu, Estado de Goiás. e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
(39) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Itaiguara, situado no Município de Açailândia, Estado do Maranhão. e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março

de 1995. Edição Extra.
(40) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazendas Castália, Santa Olímpia, Sampaio e Santa Hilda, situados
nos Municípios de Açailândia e Imperatriz. Estado do Maranhão,
e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de
1995. Edição Extra.
(41) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santo Antonio, situado no Município de Amarante do Maranhão,
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO
de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(42) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Cercado/Cercadinho/Sapucaia/Mocambo ou Fazenda Conceição, situado no Município de Caxias, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março

de 1995. Edição Extra.
(43) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São José
dos Perdidos/Canta Galo/ Axixá e Mineiro, situado no Município
de Caxias, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(44) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Conceição-Arvoredo, situado no Município de Coroatá, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

(45) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Gleba Macacos, situado no Município de Coroatá,
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO
de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1234

(46) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Prazeres,
situado no Município de Coroaté, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edi.:
ção Extra. .

1236
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(47) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais Fazenda Bonanaza, e o conhecido por Fazenda Santa Eliza, situados no Município
de Lago do Junco, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(48) - 'Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa da
Onça, situado no Município de Morros, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra
,",.........
(491 - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Brejo do São Félix, situado no Município de Parnarama, Estado
do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
(50) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Santa Maria e Fazenda Galo, situados no Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado
no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(51) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Maria, situado no Município de Santa Inês, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de mar'..................
ço de 1995. Edição Extra
(52) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Fazenda Batuta, situado no Município de Santa Luzia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
(53) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Guarida, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março
de 1995. Edição Extra.
(54) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Padre Cicero e Santa Helena, situado na Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(55) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Data Leite ou Mato Grosso, Quinhão 4, situado nos Municípios de Vargem .
Grande e Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
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(56) -

(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Glebas Boca Seca e Louro ou Mato Grosso, conhecido como Fazenda
Arizona, situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado na DO de 25 de
,...............
março de 1995. Edição Extra
Decretode 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Sentapua (Gleba Madfe II), situado no Município de Alto Boa
Vista, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publica',.....
do no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra
Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Guaporé de Cima, conhecido como Gleba Macuco, situado no Mu·
nicípio de Comodoro, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no no de 25 de março de 1995. Edição Extra..
Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte dos lotes n?s 130 e 131, localizados na Gleba A, conhecida como Gleba Porto Velho, situados
no Município de Confresa, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição
Extra.
Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Roncador Gleba I, Fazenda Roncador Gleba 111, Fazenda
Roncador Gleba IV, e outros sem denominação, conhecidos no seu
conjunto 'como Gleba Confresa/Roncador, situados no Município
de Confresa, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1247

1248

l24S

1250

1251

(61) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São José (Gleba Cachimbo), situado no Município de Matupá, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO
de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1252

(62) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Horizonte Verde e Fazenda Rio Alegre, situados no Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição
Extra
'.............

1253

(63) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
María Tereza, situado no Município de Ribeirão Cascalheira, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO
de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1254
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(64) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Rio Manso ou Forquilha do Rio Manso. situado no Município de Rosário
do Oeste, Estado do Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(65) - Decreto de 24 de março-de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária. parte do imóvel rural denominado
Fazenda Ouro Verde, conhecida por Colônia dos Mineiros, situado
no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Estado do
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
março de 1995. Edição Extra.
(66) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social.
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Piratininga, situado no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 2ó de março de
1995. Edição Extra.

1255

1257

1258

(67) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social.
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais inseridos na Gleba
denominada Tapurah/Jtanhangá, situados no Município de 'I'apurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências: Publicado
no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(68) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Helena; situado no Município de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1260

(69) - Decreto de 24 de março de 1995- - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Alvorada. situado no Município de Vila Rica, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1261

(70) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Nossa Senhora Aparecida e Fazenda Presidente, conhecidos
como Gleba Colônia Bom Jesus, situados no Município de Vila
Rica, Estado do Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1262

(71) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária. o imóvel rural denominado Fazenda
Itaporá do Norte - Glebas I e Il: Fazenda Aracaty - Projeto de
Colonização Aracaty - Lotes 1 a 7, 16 a 20, 27 a 2?, 31, 33, 44 a
48. 60 a 63, 75, 76 e 90; Lote n? 5 do Projeto São Marcos e Lote n?
8 do Projeto Beleza, situado no Municipio de Vila Rica, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
;.......
março de 1995. Edição Extra

1263
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(72) -

(731

(74)

(75)

(761

(77)

(781

(791

(80)

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Perdizes/Formigas/Mimoso, conhecido como Fazenda Água Santa, situado no Município de Inocência, Estado de Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de
.
1995. Edição Extra. .
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Fazenda Mutum, situado DOS Municípios de Ribas do Rio Pardo e
Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras
providências. Publicado DO DO de 25 de março de 1995. Edição
Extra
.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Piratinga
ou São Cristóvão, situado no Município de Formoso, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
.
março de 1995. Edição Extra
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Jardineira ou Caracol, situado no Município de Joaíma, Estado de Minas Gerais, e dá outras providêncíes. Publfcado no DO de 25 de março de 1995. EdiçãoExtra.....
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Barreirão ou Cabaceiras, situado no Municipio de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição
Extra
.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Tomboril/Resfriado ou Galinha, situado no Município de Santa
Fê de Minas, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra
.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Formosa Urupuca, situado no Município de São José da Safira,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no
.
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Araguaia, situado no Município de Conceíçãc do Araguaia, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra
.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, eonhecido como Fazenda Curral de Pedras ou Agrisa - Lotes 1 e 2,
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(81)

(82)

(83)

(84)

situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de
1995. Edição Extra.
~ Decreto de -24 de março de 1995 - Declara de intéresse social,
para fins de -reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Canarana, situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado DO DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Maria Luiza, situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará. e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
- Decreto de 24 de março de 1995 -'- Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelos Lotes n?s 39, 40, 53, 54 e 77, da Região Itaipavas, conhecido por Fazenda Agrfsa, situado no Município de Conceição do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
de março de 1995. Edição Extra.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Fazenda Santa Tereza, conhecido como Fazenda Cumaru do Sul,
situado no Município de Cumaru do Norte, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra.

1273

1275

1276

1277

1278

(85) -

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Maria do Pontual, situado no Municipio de Eldorado do
Carajãe, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1279

(86) -

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Diacuí, situado nos Municípios de Goianésia do Pará e Rondon do
Pará, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO
de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1280

(87) -

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Mojú-Mirim, situado nos Municípios de Mojú e Tailândia, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1281

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Tocantins, situado DO Município de Itupiranga, Estado do Pará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra.

1282

(88) -
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(89) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas
Reunidas Sapucaia, situado DO Município de Bananeiras, Estado
da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
(90) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Engenho Aurora. situado DO Município de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
de março de 1995. Edição Extra.
(91) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Novo - QuinhãO 9-C, situado no Município de São Miguel de Taipó, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(92) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Ingá, situado no Município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de
1995. Edição Extra.
(93) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Lagoa, situado no Município de Honório, Serpa, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de
1995. Edição Extra.
(94) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Faxinal
dos Rodrigues ou São Domingos, situado no Município de Inácio
Martins, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado
no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(95) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Mascote, situado no Município de Itaguaiê, Estado do Paraná, e
dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra.
(96) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído de diversos lotes da Colônia Xagu, conhecido como Fazenda Recanto ou
Estrela, situado no Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março
de 1995. Edição Extra.
(97) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Porangaba I, situado no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de marco
de 1995. Edição Extra.

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1292

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(3): 1353-1382, mar. 1995

1376
Pág.

(98) - Decreto de 24 de março de, 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Monte Azul, situado no Município de Querência do Norte, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado DO DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
(99) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Caiçara, situado DO Município de Reserva, Estado do Paraná, e
dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra.
(lOOI - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Fazenda Saudades, constituído pelos Lotes n-s 300 a
305, 346 a 366, parte das Reservas A, B e C e Cafezal A, da Gleba
Santa Isabel, encravada na Gleba 19, e os Loes de n?s 3 a 8, destacados da divisão do Lote n? 2, da Gleba 15, todos da Colônia Paranavaí, situado nos Municípios de Santa Isabel do Avaí e de
Loanda, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado
no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(101) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído de parte
do Engenho Riachão do Norte, situado no Município de Amajari,
Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(102) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Gangungo, situado no Município de João Alfredo, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de _25 de
março de 1995. Edição Extra.
(103) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Espírito
Santo, conhecido por Fazenda Saco, situado no Município de Caracol, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(104) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Rodeador, situado no Município de Nazaré do Piauí,
Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
de março de 1995. Edição Extra.
(l05) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santana, situado no Município de Rio Grande do Piauí, Estado do
Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março
de 1995. Edição Extra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(106) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Paesár-
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gada, situado no Município de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra
',............

1301

Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio
Olho D'Água da Escada, situado no Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Narte, e dá outras providências. Publicado
no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1302

(10'1) -

(108) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Canto
Comprido, situado DO Município de Carnaubais, Estado do Rio
Grande do Narte, e dá outras providências. Publicado no DO de
25 de março de 1995. Edição Extra.
(109) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Plamag, situado no Município de Cernaubaíe, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de
25 de março de 1995. Edição Extra.
(110) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Fazenda Itú/Santa Maria, situado nos Municípios de Ipanguaçu e
Afonso Bezerra, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de marco de 1995. Edição Extra.

1303

1304

1306

(11I) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Modelo/Nazaré/Buraco Seco, situado no Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.

1307

(112) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cabelo
de Negro, situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.

1308

(113) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Independência, situado no Município de Mossorô, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de
25 de março de 1995. Edição Extra.

1309

(114) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Canto da Ilha de Címa, situado no Município de Touros, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
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(115) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São José do Batatal/Santa Fé, situado nos Municípios de Cachoeiras de Macacú e Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra.
(116) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote 39
do P.A.D. Marechal Dutra conhecido como Seringal Cajazeiras,
situado no Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(117) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados São
Pedro e Nova Vida, situados nos Municípios de Jamari e Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(U8) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal
União, situado no Município de Machadinho D'Oeste, Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
março de 1995. Edição Extra.
(119) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Cabaceira, Seringal Novo Mundo e Seringal Salvador, situados nos
Municípios de Machadinho D'Oeste e Rio Crespo, Estado de Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março
de 1995. Edição Extra.
(120) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Olaria, situado no Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março
de 1995. Edição Extra.
(121) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Cristo Rei, situado no Município de Timbó Grande,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(122) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa Vista, situado no Município de Guarantã, Estado de São Paulo, e dá
outras providêncías. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra.
(123) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Santo Antônio, Regência ou Ângulo, situado no Município
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de Paulicéia, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Pu'
blicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(124) - Decreto de 24 de março de 1995 - Altera dispositivo do Decreto
de 27 de junho de 1994, que declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Horto 'I'remembé,
situado no Municipio de 'I'remembê, Estado de São Paulo. e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.

Edição Extra.
(125) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Queimada de Baixo, situado no Município de Oarlra, Estado de
Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(126) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nova Esperança, situado no Município de Poço Redondo, Estado
de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
marco de 1995. Edição Extra.
(127) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Araguaiana, constituído pelos Lotes 39 e 40 (parte), integrantes do
Loteamento Castanheira, situado no Municipio de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de
25 de março de 1995. Edição Extra.
(128) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes 4 e
5, do Loteamento Santa Rosa, situado no Município de Centenário, Estado de Tocantins, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
(129) - Decreto de 24 de março .de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural composto pelos Lotes
86, 87, 105, 116, 119, 120, 121 e 122 do Loteamento Marianópolis Gleba 5 - 2~ Etapa, conhecido como Fazenda Cabeceira do Prata,
situado no Município de Dlvínópol is, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
Edição Extra.
(130) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa
Comprida, constituído pelos Lotes I, 2, 3, 4 e 5, situado no Município de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição

Extra.
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1327

(131) - Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
General Chichackli, constituído pelos lotes 78, 85, 86, 87 e parte
dos lotes 79 e 80, da Gleba 1, do Loteamento Providência, situado
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(132)

(133)

(I34)

(135)

no Município de Pequizeiro, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição
Extra.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Boa Esperança, situado no Município de Piraquê, Estado do Tucantins, e dá outras providências. Publicado DO DO de 25 de março de 1995. Edição Extra.
- Decreto de 24 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Cajueiro I e 111, constituído pelos Lotes n?s 77·A e 78, da Gleba
D. do Loteamento Fazenda Serra, situado no Município de São
Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de março de 1995. Edição Extra. ....
- Decreto de 27 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Gerenciais
de Dracena, com sede na Cidade de Dracena, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de março de 1995.
- Decreto de 27 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis
de Amparo, na Cidade de Amparo. Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de março de 1995.

1328

1329

1330

1331

1332

(l36) - Decreto de 27 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis
e Administrativas do Litoral Norte, com sede na Cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de março
de 1995.

1333

(137) - Decreto de 27 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Interlagos de Educação e Cultura, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 25 de março de 1995.

1333

(138) - Decreto de 27 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque, com sede na Cidade de São Roque,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de março de 1995. ..

1334

(139) - Decreto de 27 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciência da Computação do Centro Educacional La SaIle
de Ensino Superior, com sede na Cidade de Canoas, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 25 de março de 1995. ....

1335

(140) - Decreto de 27 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância
do Fundo, situado no Municipio de Hulha Negra, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
de março de 1995. . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. .. ..
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(141) - Decreto de 27 de março de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estãncia
da Madrugada, situado no Município de Hulha Negra, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de
25 de marco de 1995.
(142) - Decreto de 28 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis, das Faculdades da Ilha, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de
29 de março de 1995.
(143) - Decreto de 28 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados,da
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas de
Teresópolis, com sede na Cidade de Teresópolis, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 29 de março de 1995.
(144) - Decreto de 28 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Computadores,
da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas, com sede na Cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 29 de março de 1995.
(146) - Decreto de 28 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Santa Lúcia, com sede na Cidade de MogiMirim, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 29 de março de
1995.
(l46) - Decreto de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Metodista do Sul-Paulista,
na Cidade de Itapeva, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
29 de março de 1995.
(147) - Decreto de 28 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Gerenciais
de Vilhena, com sede na Cidade de Vilhena, Estado de Rondônia.
Publicado no DO de 29 de março de 1995.
(148) - Decreto de 28 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis, da Faculdade Paulista de Administração e Ciências Contábeis, ministrado em Hortolândia (SP). Publicado no DO de 29 de março de 1995.
(149) - Decreto de 28 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade de Belford Roxo, com sede na Cidade de Belford Roxo,
Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 29 de março de
1995.
(150) - Decreto de 30 de março de 1995 - Autoriza o envio e a permanência de Contingente Brasileiro para integrar a Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola-IH (Cobravernl. Publicado
no DO de 31 de março de 1995.
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(151) - Decreto de 30 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Medicina Veterinária da Escola Superior de Agricultura
de Mossoró, com sede na Cidade de Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte. Publicado no DO de 31 de março de 1995.
(152) - Decreto de 30 de março de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processàmento de Dados da Paculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina, com sede
na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 31 de março de 1995.

1345

1345

REPUBLICAÇAO

DECRETO NÃO NUMERADO
(1) - Decreto de 6 de fevereiro de 1995 - Cria. no âmbito do Ministé·
fio das Relações Exteriores, a Comissão Nacional para as comemorações do 50? Aniversário da organização clãs Nações Unidas.
Publicado no DO de 7 de fever-eiro de 1995 e republícado no DO de
8 de marco de 1995.

1347

RETIFICAÇOES

MEDIDA PROVISÚRIA
927 - Medida Provisória de 1? de março de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de março de 1995.
Retificada no DO de 8 de março de 1995.

884
1351

RESOLUÇÃO
72 - Resolução de 14 de dezembro de 1994 - Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado do Ceará, a fim
de que possa contratar operação de crédito externo, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento {Bird}, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará IProurb], com garantia da União, no valor de até US$ 140,000,000.00. Publicada na DO de 16 de dezembro
de 1995 e retificada no DO de 30 de março de 1995.

1352

DECRETO
1.419 - Decreto de 17 de março de 1995 - Cria o conselho Coordenador
das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de março de 1995.
Retificado no DO de 21 de março de 1995.
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Cascavel (PR). (19) Decreto de 22 de março de 1995.
Colatina (ES). (11) Decreto de 22 de março de 1995.
Curitiba (PR). (14) Decreto de 22 de março de 1995.
Fátima do Sul (MS). (22) Decreto de 22 de março de 1995.................
Jaies (SP). (21) Decreto de 22 de março de 1995.
São Roque (SP). (l38) Decreto de 27 de março de 1995......................
Ciência da Computação. Canoas CRS). (139) Decreto de 27 de março
de 1995

1206
1208
1202
1205
1211
1210
1334
1335

Ciências Contábeis. Amparo (SP). (135) Decreto de 27 de março de

1995.........................................................................................................
Andradina (SP). (2) Decreto de 14 de março de 1995.
Caraguatatuba (SP). (136) Decreto de 27 de março de 1995..............
Dracena (SP). (134) Decreto de 27 de março de 1995.........................
Guará (DF). (12) Decreto de 22 de março de 1995
Hortolãndia (SP). (148) Decreto de 28 de março de 1995.
Itapeva (SP). (146) Decreto de 28 de março de 1995...........................
Mogi-Mirim (SP). (145) Decreto de 28 de março de 1995...................
Naviraí (MS). (17) Decreto de 22 de março de 1995............................
Paranaíba (MS). (l3) Decreto de 22 de março de 1995.
Ponta Porã (MS). (24) Decreto de 22 de março de 1995......................
Rio de Janeiro (RJ). (142) Decreto de 28 de março de 1995.
São Paulo (SP). (137) Decreto de 27 de março de 1995.......................
Teresina (PI). (l5) Decreto de 22 de março de 1995............................
União da Vitória (PR). (4) Decreto de 14 de março de 1995...............
Vilbena (RO). (147) Decreto de 28 de março de 1995..........................

1332
1195
1333
1331
1203
1342
1341
1340
1207
1204
1212
1338
1333
1205
1196
1341

Ciências Econômicas. Cascavel (PR). (18) Decreto de 22 de março de

1995.........................................................................................................

1208
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1388

Guarapuava (PR). (3) Decreto de 14 de março de 1995

1195

Medicina Veterinária. Mossor6 (RN). (151) Decreto de 30 de março

de 1995

1345

Tecnologia em Manutenção de Computadores. Belford Roxo (RJ).

(144) Decreto de 28 de março de 1995
Tecnologia em Processamento de Dados. Adamantina (SP). (152)
Decreto de 30 de março de 1995............................................................
Belford Roxo (RJ). (149) Decreto de 28 de março de 1995
Colatina (ES). (9) Decreto de 22 de março de 1995.............................
Itumbiara (GO). (10) Decreto de 22 de março de 1995........................
Teresópolis (RJ). (143)Decreto de 28 de março de 1995......................
Barra do Garças (MT). (23) Decreto de 22 de março de 1995.............
Turismo. Salvador (BA).(20) Decreto de 22 de março de 1995..........

1339
1345
1343
1201
1202
1338
1211
1209

D
DEFENSORIA PÚBLlCA DA UNIÃo
- Implantação. Lei n' 9.020, de 30 de março de 1995
MedidaProuis6ria nº 930, de 12 de março de 1995..............................

869
899

DEFESA ECONÔMICA
-Conselho Administrativo. Implementação. Lei nº 9.021, de 30 de
março de 1995
Medida Provisória n!! 934, de ll!de março de 1995..............................

870
940

DESAPROPRIAÇÃO
- Imóvel rural. Açailândia (MA). (39)Decreto de 24 de março de 1995.
Açailândia e Imperatriz (MA). (40) Decreto de 24 de março de 1995
Água DoCe (SC). (120) Decreto de 24 de março de 1995......................
Alto Boa Vista (MT). (57) Decreto de 24 de março de 1995.
Alvorada do Sul (PR). (92) Decreto de 24 de março de 1995...............
Amaraji (PE). (101) Decreto de 24 de março de 1995..........................
Amarante do Maranhão (MA).(41) Decreto de 24 de março de 1995
Amontoada (CE). (30) Decreto de 24 de março de 1995......................
Aragnatins (TO). (127) Decreto de 24 de março de 1995.
Areia Branca (RN). (106) Decreto de 24 de março de 1995.
Ariquemes (RO). (116) Decreto de 24 de março de 1995.....................
Bananeiras (PB). (89) Decreto de 24 de março de 1995......................
Baraúne (RN). (107) Decreto de 24 de março de 1995..

1228
1229
1316
1243
1286
1296
1230
1218
1324
1301
1312
1283
1302
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Barreira (CE). (31) Decreto de 24 de março de 1995
.
Bom Jardim de Goiás (GO). (35) Decreto de 24 de março de 1995 ..
Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim (RJ). (115) Decreto de 24 de
março de 1995
..
Caracol (PI). (103) Decreto de 24 de março de 1995
.
Caramuru do Norte (PA). (84) Decreto de 24 de março de 1995
..
Carira (SE). (125) Decreto de 24 de março de 1995
..
Carnaubais (RN). (108) Decreto de 24 de março de 1995
.
Carnaubais (RN). (109) Decreto de 24 de março de 1995
.
Caxias (MA). (42) Decreto de 24 de março de 1995
.
.
Caxias (MA). (43) Decreto de 24 de março de 1995
Centenário (TO). (128) Decreto de 24 de março de 1995
..
Cipó (BA). (27) Decreto de 24 de março de 1995
.
.
Comodoro (MT). (58) Decreto de 24 de março de 1995
Conceição do Araguaia (PA).(79) Decreto de 24 de março de 1995 ..
Conceição do Araguaia (PA). (80) Decreto de 24 de março de 1995 ..
Conceição do Araguaia (PA). (81) Decreto de 24 de março de 1995 ..
Conceição do Araguaia (PA). (82) Decreto de 24 de março de 1995 ..
Conceição do Araguaia (PA). (83) Decreto de 24 de março de 1995 ..
Confresa (MT). (59) Decreto de 24 de março de 1995
.
Confresa (MT). (60) Decreto de 24 de março de 1995
.
Coroatá (MA). (44) Decreto de 24 de março de 1995
..
.
Coroatá (MA). (45) Decreto de 24 de março de 1995
.
Coroatá (MA). (46) Decreto de 24 de março de 1995
Divinópolis (TO). (129) Decreto de 24 de março de 1995
..
.
Eldorado do Carajás (PA). (85) Decreto de 24 de março de 1995
Eunápolis e Santa Cruz de Cabrália (BA). (28) Decreto de 24 de
março de 1995
.
Formoso (MG). (74) Decreto de 24 de março de 1995
..
Fortiro (CE). (32) Decreto de 24 de março de 1995
.
Goianésia do Pará e Rondon do Pará (PA). (86) Decreto de 24 de
março de 1995
..
Guarantã (SP). (122) Decreto de 24 de março de 1995
.
.
Honõric Serpa (PR). (93) Decreto de 24 de março de 1995
Hulha Negra (RS). (140) Decreto de 27 de março de 1995
.
Hulha Negra (RS). (141) Decreto de 27 de março de 1995
.
..
Inácio Martins (PR). (94) Decreto de 24 de março de 1995
Inocência (MT). (72) Decreto de 24 de março de 1995
..

1219
1224
1311
1298
1278
1322
1303
1304
1231
1233
·1325
1215
1249
1272
1273
1275
1276
1277
1250
1251
1233
1234
1236
1326
1279
1216
1267
1220
1280
1318
1287
1336
1337
1288
1265
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Ipanguaçu e Afonso Bezerra (RN). (110) Decreto de 24 de março de

1995
ltaquajé (PR). (95) Decrelo de 24 de março de 1995
ltarema (CE). (33) Decrelo de 24 de março de 1995............................
ltupiranga (PA). (88) Decreto de 24 de março de 1995.......................

1306
1289
1221
1282

Jacobina (BA). (28) Decreto de 24 de março de 1995
Jamari e Candeias do Jamari (RO). (117) Decreto de 24 de março de

1216

1995
João Alfredo (PE). (102) Decrelo de 24 de março de 1995
João Cãmara (RN). (111) Decreto de 24 de março de 1995.................
Joafrna (MG). (75) Decrelo de 24 de março de 1995
Lago do Junco (MA). (47) Decrelo de 24 de março de 1995
Lagoa da Confusão (TO). (130) Decrelo de 24 de março de 1995.......
Lagoa Grande (MG).(76) Decreto de 24 de março de 1995
Machadinho D'Oeste (RO). (118) Decrelo de 24 de março de 1995....
MachadinhaD'Oestee Rio Crespo(RO), (119) Decretode 24 de março
de 1995
Mambaí (GO). (36) Decrelo de 24 de março de 1995...........................
Maraíma (CE). (34) Decrelo de 24 de março de 1995..........................
Matupá (MT). (61) Decrelo de 24 de março de 1995
Moju e Tailândia (PA). (87) Decrelo de 24 de março de 1995.............
Monte Alegre de Goiás (GO). (37) Decrelo de 24 de março de 1995......
Morros (MA), (48) Decreto de 24 de março de 1995.............................
Mossoró (RN). (112) Decrelo de 24 de março de 1995.........................
Mossoró (RN). (113) Decrelo de 24 de março de 1995.........................
Nazaré (PI). (104) Decrelo de 24 de março de 1995.
Nova Laranjeiras (PR). (96) Decreto de 24 de março de 1995............
Pamarama (MA). (49) Decreto de 24 de março de 1995.
Paulicéia (SP). (123) Decreto de 24 de março de 1995..
Pedras de Fogo (PB). (90) Decrelo de 24 de março de 1995................

1313
1297
1307
1268
1237
1327
1269
1314

Pequizeiro (TO). (131) Decreto de 24 de março de 1995
Pinheiro (MA). (50) Decreto de 24 de março de 1995.
Piraquê (TO). (132) Decreto de 24 de março de 1995;.........................

1328

Poço Redondo (SE) (126) Decrelo de 24 de março de 1995.
Poutes de Lacerda (MT). (62) Decrelo de 24 de março de 1995..........
Porongatu (GO). (38) Decreto de 24 de março de 1995.
Querência do Norte (PR). (97) Decreto de 24 de março de 1995
Querência do Norte (PR). (98) Decreto de 24 de março de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187 (3): 1383-1409, mar. 1995.

1315
1226
1222
1252
1281
1226
1238
1308
1309
1299
1290
1239

1319
1284
1240
1329
1323
1253
1227
1292
1293

1391

Reserva (PR). (99) Decrelo de 24 de março de 1995............................
Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Prado (MT). (73) Decreto de 24
de março de 1995....................................................................................
Ribeirão Cascalheira (MT). (63)Decrelo de 24 de março de 1995............
Rio Branco (AC). (25) Decrelo de 24 de março de 1995......................
Rio Grande do Piauí (PI). (105) Decrelo de 24 de março de 1995......
Rosário do Oeste (MT). (64) Decrelo de 24 de março de 1995............
Santa Fé de Minas (MG). (77) Decrelo de 24 de março de 1995........
Santa Inês (MA). (51) Decrelo de 24 de março de 1995......................
Santa Isabel do Avaí e Loanda (PR). (100)Decrelo de 24 de março de
1995.........................................................................................................
Santa Luzia (MA). (52) Decrelo de 24 de março de 1995
Santa Luzia (MA). (53) Decrelo de 24 de março de 1995
Santa Luzia (MA). (54) Decrelo de 24 de março de 1995
São José da Safira (MG). (78) Decrelo de 24 de março de 1995.........
São Miguel de Taipu (PB). (91) Decrelo de 24 de março de 1995
São Miguel do Tocantins (TO).(133) Decrelo de 24 de março de 1995
Sorriso (MT). (66) Decreto de 24 de março de 1995.
Tapurah (MT). (67) Decrelo de 24 de março de 1995..........................
Tarancá e Envira (AC). e (AM). (26) Decrelo de 24 de março de 1995..
Timbó Grande (SC). (121) Decrelo de 24 de março de 1995...............
Touros (RN). (114) Decrelo de 24 de março de 1995...........................
Tremembé (SP). (124) Decreto de 24 de março de 1995
Vargem Grandee Itapecuru Mirim (MA). (55) Decretode 24 de março
de 1995
Vila Bela da Santíssima Trindade(MT). (65) Decreto de 24 de março
de 1995
Vila Bela da Santíssima Trindade(MT). (68) Decreto de 24 de março
de 1995
Vila Rica (MT). (69) Decrelo de 24 de março de 1995.........................
Vila Rica (MT). (70) Decreto de 24 de março de 1995.........................
Vila Rica (MT). (71) Decreto de 24 de março de 1995.........................
Vitória do Mearim (MA).(56) Decreto de 24 de março de 1995.........
DESESTATIZAÇÃO
- Programa Nacional de Desestatização (PND). Legislação - Alteração. Medida Provisória n'! 945, de 16 de março de 1995
Medida Provisória n'! 954, de 24 de março de 1995.

1294
1266
1254
1213
1300
1255
1270
1241
1295
1242
1243
1244
1271
1285
1330
1258
1259
1214
1317
1310
1321
1245
1257
1260
1261
1262
1263
1247

991
1061
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1392

DISTRITO FEDERAL
- Lei n 2 32-DF, de 7 de julho de 1989. Suspensão. Resolução n2 9, de
28 de março de 1995...............................................................................

1149

E
EDUCAÇÃO
- Atribuições. Ministério da Educação e do Desporto. Medida Prooieó-

ria nº 938, de 16 de março de 1995
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA(Embraer)

953

- Assunção de dívida. União Federal. Medida Provisória nº 944, de 16

de março de 1995....................................................................................
EMPRÉSTIMO EXTERNO
- Governo do Estado de Sergipe. Programa de Apoio às Populações de
Baixa Renda no Semi-Árido de Sergipe (Pró-Sertão). Resolução n' 8,
de 23 de março de 1995
EQUADOR
- Tratado. Alcance Parcial ns 11. Brasil. Decreto n!! 1.434, de 30 de
março de 1995...........................
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Conselho Coordenador das Ações Federais. Decreto nº 1.419, de 17
de março de 1995 (pnblicado no DO de 20 de março de 1995)............
Retificado no DO de 21 de março de 1995.
- Lei Complementar nl!

l~RJ.

989

1147

1191

1167
1352

de 17 de outubro de 1983. Suspensão.

Resolução n' 10, de 28 de março de 1995

1149

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA)
-Assessoria de Estudos e Atividades Especiais. Criação. Decreto n 2

1.415, de 10 de março de 1995...............................................................

1163

ESTATAIS
- Dispêndios correntes -Redução. Exercício de 1995.Decreto n Q 1.410,

de 3 de março de 1995..

1155

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Alteração. Decreto n2
1.429, de 29 de março de 1995...............................................................

- Exercício de 1995. Ministério da Saúde -

Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasilia,187 (3): 1383-1409, mar. 1995.

1186

1393

F
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETO (FINEP)
- Recursos. Empréstimo. Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND).
Lei n' 9.006, de 17 de março de 1995

841

FM RÁDIO lNDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA.
- Radiodifusão - Renovação. Arcoverde (PE). Decreto Legislativo n Q
29, de 9 de março de 1995

1142

FORÇA AÉREA BRASILElRA (FAR)

-Medalha-Prêmio. Criação.Decretonº 1.414, de 8 de marçode 1995.

1142

FIlNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL
- Radiodifusão - Permissão. Sorocaba (SP). Decreto Legislativo nº 12.

de 9 de março de 1995............................................................................

1130

FIlNDAÇÃO OSÓRIO
- Vinculação. Ministério do Exército. Medida Provisória n e 942. de 16

de março de 1995
FIlNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA
- Radiodifusão - Renovação. Porto Alegre (RS). Decreto Legislativo n 2
22, de 9 de março de 1995

FIlNDO DA MARINHA MERCANTE
- Remuneração de recursos. Medida Provisória nº 956, de 30 de março
de 1995 ..
FIlNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
- Legislação. Alteração. Medida Provisória n 2 935, de 7 de março de
1995
,...................................................................

Medida Provisória n'l964, de 30 de março de 1995

972

1137

1065

944
1127

- Remuneração de recursos. Medida Provis6ria n!! 956, de 30 de março

de 1995

1065

FIlNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (FDD)
- Normatização. Lei n 2 9.008, de 21 de março de 1995

844

FIlNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
- Pessoas jurídicas em débito. Empréstimos e fmanciamentos de instituições federais de crédito. Proibição. Lei n 2 9.012, de 30 de março

de 1995

,............................................................

850
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1394

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISlPasep
- Remuneração de recursos. Medida Provisória n Q 956, de 30 de março
de 1995

1065

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND)

- Remuneração de recursos. Lei n!! 9.006, de 17 de março de 1995......

841

G
GOVERNO DE SERGIPE

- Empréstimo Externo. Programa de Apoio às Populações de Baixa
Renda no Semi-Árido de Sergipe (Pró-Sertão). Resoluçãon'J. 8, de 23
de março de 1995

1147

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÃ
- Crédito externo. Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado do
Ceará (Prourb). Resolução nl! 72, de 14 de dezembro de 1994 (publicada no DO de 16 de dezembro de 1994 e retificada no DO de 30 de
março de 1995)........................................................................................

1352

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Medida Provisória n Q 958, de 30 de março de 1995

1071

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO
AO VÔO
- Criação. Medida Provisória n'J. 958, de 30 de março de 1995..............

1071

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDPl
- Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento. Medida
Provisória n'1957, de 30 de março de 1995

1068

GRATIFICAÇÃO DE NATAL
- Legislação -Alteração. Lei n 2 9.011, de 30 de março de 1995..........

849

H
HANSENíAsE
- Terminologia oficial Lei n'l 9.010, de 29 de março de 1995................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187 (3): 1383-1409, mar. 1995.

848

1395

I
IMÓVELURBANO
- União Federal. Incorporação. (1) Decreto de 13 de março de 1995.. ...

1193

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
-Alíquotas. Tarifa Externa Comum (TEC). Alteração. Decreto nfJ.
1.427, de 29 de março de 1995.

1177

IMPOSTO DE RENDA
- Legislação - Alteração. Medida Provisória n!1 947, de 22 de março
de 1995

1002

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
- Isenção de imposto. Equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos. Lei nº 9.000, de 16 de março de 1995.....................................
- Isenção. Legislação. - Alteração. Lei n'2 9.001, de 16 de março de
1995
- Crédito presumido. Ressarcimento de contribuições do PIS/Pasep e
Coãns. Medida Provisória nº 948, de 23 de março de 1995

1012

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Ipea)
- Cargos em comissão. Criação. Lei n!!9.007, de 17 de março de 1995

842

INSTITUTO INTERNACIONAL DA LíNGUA PORTUGUESA
- Constituição. São Luís (MA). Lisboa (Portugal). Decreto Legislativo
n 2 33 , de 16 de março de 1995

1144

ISENÇÃO DE IMPOSTO
-Decreto-Lei n 2 1.804180. Alteração. Lei n!! 9.001, de 16 de março de
1995
- Equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos. Lei n!! 9.000, de
16 de março de 1995

833
834

843
833

ISONOMIA SALARIAL
- Servidor público. Medida Provisória n 2 928, de 12 de março de 1995.......
Medida Provisória n!! 961, de 30 de março de 1995

886
1080

ITAIPU BINACIONAL
- Pagamento de crédito. Tesouro Nacional. Medida Provisória n li 949,
de 23 de março de 1995

1014
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1396

L
LEGISLAçÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL
-Alteração. Medida Provisória nf!. 947, de 22 de março de i995.
Medida Provisória nº 952, de 23 de março de 1995.............................

1002
1021

LEI DE CONCESSÕES
- Outorga e prorrogação - Normatização. Medida Provisória n'2937,
de 15 de março de 1995

945

LEI ORÇAMENTÁRIA
- Elaboração e execução -1994. Legislação -Alteração. Lei n 2 9.002,
de 16 de março de 1995

835

LíNGUA PORTUGUESA
- Instituto Internacional. São Luís (MA). Lisboa (Portugal). Decreto
Legislativo n' 33, de 16 de março de 1995..............................................

1144

M
MEDICINA VETERINÁRIA
- Curso - Autorização. Mossoró (RN). (151) Decreto de 30 de março
de 1995

1345

MENSALIDADES ESCOLARES
-Fixação de valores. Medida Provisória nº 932, de 12 de março de
1995.........................................................................................................
Medida Provisória nº 963, de 30 de março de 1995.............................

932
1124

MÉXICO
- Tratado. Alcance Parcial de Renegociação n'2 9 Brasil. Decreto n 2
1.424, de 27 de março de 1995...............................................................

1174

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
- Crédito especial. (6) Decreto de 20 de março de 1995.
- Distribuição de efetivo. Lei nº 9.009, de 29 de março de 1995
- Medalha-Prêmio «ForçaAérea Brasileira». Criação.Decreton~1.414,
de 8 de março de 1995............................................................................
- Oficiais. Distribuição de efetivos. Decreto n 21.428, de 29 de março de
1995.........................................................................................................
- Transporte de militares. Regulamentação. Decreto n 21.423, de 21 de
março de 1995

CoL Leis Rap. Fed. Brasil, Brasília, 187 (3); 1383-1409, mar. 1995.

1198
848

1163
1184
1173

1397

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
-Áreas de jurisdição. Alteração. Decreto nº 1.430, de 30 de março de
1995.........................................................................................................
- Comando militar. Subordinação. Comando Militar da Amazônia.
Decreto nº 1.432, de 30 de março de 1995............................................
- Comando militar. Transformação. Comando Militar da Amazônia.
Decretonº 1.431, de 30 de março de 1995............................................
- Fundação Osório. Vinculação. Medida Provisória nº 942, de 16 de
março de 1995
-Transporte de militares. Regulamentação. Decreton!.' 1.423, de 21 de
março de 1995.

1187

1189
1189
972
1173

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
-Atribuições. Medida Provisória nº 938, de 16 de março de 1995.......

953

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
- Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CFDD)Criação. Lei n 2 9.008, de 21 de março de 1995

844

MINISTÉRIO DA MARINHA
-Cerimonial. Legislação -Alteração. Decretonº 1.416, de 10 de março
de 1995
- Transporte de militares. Regulamentação. Decreton!! 1.423, de 21 de
março de 1995
MINISTÉRIO DA SAúDE
-Execução orçamentária -1995. Alteração. Decreto n!.' 1.429, de 29
de março de 1995....................................................................................
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
- Comissão para comemorações do50 2 aniversário da Organização das
Nações Unidas (ONU). Criação. (1) Decreto de 6 de fevereiro de 1995
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LEIS

LEI N? 9.022, DE 5 DE ABRIL DE 1995
Altera os arts. 846, 847 e 848, caput, da
ConsolidaçHo das Leis do Trabalho (CLT),
que dispõem sobre procedimentos a serem
adotados na euâiêncíe inaugural das Juntas de Conciliação e Julgamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os arts. 846, 847 e 848, ceput, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de
I? de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente
proporá a conciliação.
§ I? Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e
demais condições para seu cumprimento.
§ 2? Entre as condições a que se refere o parágrafo
anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não
cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo.

Art. 487. Não havendo acordo, o reclamado terá vinte
minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por am bas as partes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1411-1442, abro 1995
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Art. 848'. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução
do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os lítígantes.»
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1995; 174º da Independência e
107º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Peive
LEI N? 9.023, DE 5 DE ABRIL DE 1995
Veda a destinação de recursos públicos
âs instituições que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É vedada, na área da saúde, a destinação de recursos públicos para auxílios, subvenções, subsídios, bem como a
concessão de prazos ou juros privilegiados às instituições privadas com finalidade lucrativa.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Adib Jatene
LEI N? 9.024, DE 10 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da tlniso, em favor do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$75.000.000,OO, para os
fins que especifica.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e seu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
indicadas no Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.4.1995, págs. 5093/5094.

LEI N? 9.025, DE 10 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a sssúnção, pela União,
de crédito da Export Development
Corporation (EDe) e de debéntures emitidas pela Embraer - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., bem como sobre a utilização de créditos da União junto à Embraer
- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPúBLICA adotou
a Medida Provisória n? 944, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? Fica a União autorizada a assumir as seguintes
dívidas da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.:
a) junto à agência Export Development Corporation (EDC), no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1411-1442, abro 1995
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valor de até US$125,052,502.25 (cento e vinte e cinco milhões,
cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois dólares norte-americanos
e vinte e cinco centavos), decorrente de empréstimo externo; e b)
referente a debêntures emitidas em 1º de julho de 1989, no valor
de até R$79.872.045,49 (setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), equivalentes a até 142.171.672,69 Ufirs, em 1" de julho de
1994.
Art. 2? Ü crédito, decorrente da sub-rogação dos direitos
relativos à assunção das dívidas mencionadas no artigo anterior, será utilizado, pela União, para aumento de capital social
da Embraer.
Art. 3? Fica a União autorizada a receber em pagamento
do crédito decorrente da assunção das obrigações da Embraer,
no valor.de R$276.131.351,59 (duzentos e setenta e seis milhões,
qüenta e nove centavos), equivalentes a 491.511.839,79 Ufirs, referente ao saldo de operação de empréstimo externo, contratado em 2 de agosto de 1991, entre a Embraer e o Banco do Brasil
S.A., assumido pela União, em 15 de abril de 1994, no âmbito do
Acordo de Reestruturação da Dívida Externa Brasileira (1992
Financing Plan), bens imóveis e outros bens e direitos de propríedade da Embraer, inclusive do Projeto CBA-123 VECTüR,
uma aeronave turboélice pressurizada para dezenove passageiros.
Parágrafo único. Não sendo apresentados bens imóveis e
outros bens e direitos de propriedade da Embraer em valor suficiente para a liquidação do montante de que trata o caput deste
artigo, a União utilizará o saldo remanescente para proceder a
aumento de capital social da Embraer, até o valor necessário
para a Iíquidez total do débito qualificado neste artigo.
Art. 4? Fica delegada competência ao Ministro de Estado
da Aeronáutica para, em nome da União, observada a legislação
pertinente em vigor, formalizar o contrato de cessão onerosa de
parte dos direitos de propriedade industrial do Projeto CBA-123
VECTüR.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 900, de 16 de fevereiro de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1411-1442, abro 1995

1415
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de abril de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSE: SARNEY
Presidente do Congresso Nacional
LEI N? 9.026, DE 10 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a vinculação da Fundação
Os6rio e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n? 942, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSE: SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? A Fundação Osório, criada pela Decreto n? 4.235,
de 4 de janeiro de 1921, com as modificações introduzidas pelo
Decreto n? 16.392, de 27 de fevereiro de 1924, e Decreto·Lei n?
8.917, de 26 de janeiro de 1946, mantidas as suas finalidades, fica vinculada ao Ministério do Exército.
Art. 2? Anualmente, o Ministério do Exército consignará
no Orçamento da União os recursos para custeio e manutenção
da Fundação Osório.
Art. 3? Ficam criados na Fundação Osório quinze cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sendo um cargo DAS 101.6, dois cargos DAS 101.3, três cargos DAS 101.2,
um cargo DAS 102.2, oito cargos DAS 101.1 e quarenta e oito
Funções Gratificadas, sendo dezoito FG-1, vinte FG·2 e dez
FG-3.
Parágrafo único. Ficam extintos os cargos e funções de
confiança atualmente existentes na Fundação.
Art. 4? Os atuais empregos ocupados pelos servidores
contratados pela Fundação Osório, até 11 de dezembro de 1990,
serão incluídos:
I - no Plano Único de Classificação e Retribuição de C::u>
gos e Empregos de que trata a Lei n? 7.596, de 10 de abril de
1987, quando se tratar do docente;
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11 - no Plano de Classificação de Cargos instituído pela
Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, quanto aos demais servidores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
servidores ocupantes, exclusivamente, de emprego em comissão
ou função de confiança.
Art. 5? Os servidores serão localizados no primeiro padrão da classe inicial da categoria funcional, cujas atribuições
guardem correlação COm as dos empregos ocupados na data de
vigência desta lei, observada a escolaridade ou habilitação profissional exigida para o ingresso na mesma categoria funcional.
Parágrafo único. Os servidores localizados nos termos
deste artigo serão reposicionados em um padrão para cada dezoito meses de efetivo exercício no emprego ocupado na data
desta lei.
Art. 6? Os docentes serão localizados na carreira de Magistério de I? e 2? Graus de nível inicial da classe, cujas atribuições guardem correlação com o emprego ocupado na data de vigência desta lei, observada a habilitação legal exigida para o ingresso em mesma classe.
Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício, no emprego
de magistério ocupado na data de vigência desta lei, será considerado para efeito de progressão horizontal nos termos das normas pertinentes específicas.
Art. 7? Na hipótese de os servidores de que trata esta lei
estarem percebendo remuneração superior à resultante da incluo
são, observado o disposto no parágrafo único do art. 5?, serlhes-ão asseguradas diferenças individuais como vantagem pessoal nominalmente identificável em valor fixo e irreajustável.
Parágrafo único. As diferenças individuais de que trata
este artigo serão absorvidas quando o servidor mudar de padrão ou quando houver reajustamento de tabelas e não servirá
de base de cálculo para adicionais e gratificações.
Art. 8? O Ministro de Estado do Exército, por proposta
da Fundação Osório, promoverá a reforma do Estatuto e Regi.
mento Interno da Fundação, na forma desta lei, submetendo
sua estrutura e funcionamento à aprovação do Presidente da
República.
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Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 897, de 16 de fevereiro de 1995.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Senado Federal, 10 de abril de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Congresso Nacional

LEI N° 9.027, DE 12 DE ABRIL DE 1995
Altera o art. 5.° da Lei n.O 7.862, de 30 de
outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Tesouro
Nacional.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPúBLICA adotou
a Medida Provisória n? 940, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. I? O art. 5? da Lei n? 7.862, de 30 de outubro de 1989,
alterado pelo art. 8? da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? O Banco Central do Brasil (Bacen] e as instituições financeiras a que se refere o § 2? deste artigo recolherão ao Tesouro Nacional, no último dia útil de cada
decêndio, o valor da remuneração incidente sobre os saldos
diários dos depósitos da União existentes no decêndio imediatamente anterior.
§ I? OS saldos de que trata este artigo, a partir da vigência desta lei, serão remunerados pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic).
§ 2?
.
§ 3? Nos exercícios de 1994 e 1995, o valor da remuneração dos saldos diários dos depósitos da União será destinado exclusivamente às despesas com a dívida mobiliária,
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interna e externa, e dívida externa de responsabilidade do
Tesouro Nacional e com a aquisição de garantias da dívida
mobiliária externa..
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 893, de 16 de fevereiro de 1995.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1995; 174? da Independência
e 107? da República.
SENADOR JOSE SARNEY
Presidente do Congresso Nacional
LEI N" 9.028, DE 12 DE ABRIL DE 1995 (*) (*)
Dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da
União, em caráter emergencial e provisório,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O exercício das atribuições institucionais previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993, darse-á, em caráter emergencial e provisório, até a criação e ímplantação da estrutura administrativa da Advocacia-Geral da
União (AGU), nos termos e condições previstos nesta lei.
Art. 2? O Poder Público, por seus órgãos, entes e instituições, poderá, mediante termo, convênio ou ajuste outro, fornecer à AGU, gratuitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funcionamento.
Art. 3? Aos Procuradores Regionais da União incumbe
orientar e supervisionar, tecnicamente, os representantes judiciais da União com exercício no âmbito da jurisdição dos respectivos Tribunais Regionais Federais, respeitada a competência dos Procuradores Regionais da Fazenda Nacional.
(*) Retificada no DO de 17 de abril de 1995 (v. pâg. 1749 deste volume).
(*) Retificada no DO de 19 de abril de 1995 (v. pág. 1750 deste volume).
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Parágrafo único. A orientação e a supervrsao previstas
neste artigo serão prestadas por intermédio dos ProcuradoresChefes das Procuradorias da União nos Estados, inclusive às
Procuradorias Seccionais.
Art. 4? Na defesa dos direitos ou interesses da União, os
órgãos ou entidades da Administração Federal fornecerão os
elementos de fato, de direito e outros necessários à atuação dos
membros da AGU, inclusive nas hipóteses de mandado de segurança, habeas data e habeas corpus impetrados contra ato ou
omissão de autoridade federal.
§ I? As requisições objeto deste artigo terão tratamento
preferencial e serão atendidas no prazo nelas assinalado.
§ 2? A responsabilidade pela inobservãncia do disposto
neste artigo será apurada na forma da Lei n:' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se às requisições feitas
pelos representantes judiciais da União designados na forma do
art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993.
Art. 5? Nas audiências de reclamações trabalhistas em
que a União seja parte, será obrigatório o comparecimento de
preposto que tenha completo conhecimento do fato objeto da reclamação, o qual, na ausência do representante judicial da
União, entregará a contestação subscrita pelo mesmo.
Art. 6? A intimação de membro da Advocacia-Geral da
União, em qualquer caso, será feita pessoalmente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos representantes judiciais da União designados na forma do art. 69
da Lei Complementar n:' 73, de 1993.
Art. 7? O vencimento básico dos cargos efetivos de Advogado da União, criados pelo art. 62 da Lei Complementar n? 73,
de 1993, é o fixado no Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os Advogados da União farão jus, além
do vencimento básico, à Gratificação de Atividade, instituída
pela Lei Delegada n:' 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual
de cento e sessenta por cento, bem como à gratificação a que se
refere o art. 7.' da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, conforme valores constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 8? São criadas quarenta e uma Procuradorias Seccionais da União, a serem implantadas, conforme a necessidade do
serviço, nas cidades onde estejam instaladas varas da Justiça
Federal.
Art. 9? São criados um cargo de Diretor-Geral de Administração, DAS 101.5, quatro cargos de Coordenador-Geral,
DAS 101.4, um cargo de Assessor Jurídico DAS 102.3, dois cargos de Coordenador, DAS 101.3, nove cargos de Chefe de Divisão, DAS 101.2, dois cargos de Chefe de Serviço, DAS 101.1,
dois cargos de Oficial-de-Gabinete, DAS 101.1, destinados à
composição da Diretoria-Geral de Administração; vinte e sete
cargos de Procurador-Chefe, DAS 101.5, titulares das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, de que trata
o art. 2?, inciso H, alínea a, da Lei Complementar n? 73, de
1993; quarenta cargos de Procurador Seccional da União, DAS
101.4 três cargos de Adjunto do Advogado-Geral da União, DAS
102.5, três cargos de Adjunto do Procurador-Geral da União,
DAS 102.4, e dois cargos de Assessor Jurídico, DAS 102.3.
Art. 10. As Procuradorias da União têm sede nas capitais
dos Estados e as Procuradorias Seccionais da União, nas cidades onde estejam instaladas varas da Justiça Federal.
Art. 11. A União poderá, perante Tribunal situado fora da
sede de Procuradoria Regional, ser representada por seu
Procurador-Chefe.
Art. 12. O disposto no art. 14 da Lei n:' 8.460, de 17 de dezembro de 1992, não se aplica à escolha dos ocupantes dos cargos em comissão da AG U, até que tenha sido organizado seu
quadro de cargos efetivos e regularmente investidos os titulares
de sessenta por cento destes.
Art. 13. O Anexo II à Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.
Art. 14. O preenchimento dos cargos previstos nesta lei
dar-se-á segundo a necessidade do serviço e na medida das disponibilidades orçamentárias.
Art. 15. Fica o Ministério da Fazenda com a responsabilidade de prestar o apoio necessário à instalação e ao funcionamento da Procuradoria-Geral da União, em todo o território nacional.
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Parágrafo único. O apoio de que trata este artigo compreende o fornecimento de recursos materiais e financeiros, e
será especificado pelo Advogado-Geral da União.
Art. 16. A Secretaria de Controle Interno da Presidência
da República fica responsável pelas atividades de controle interno da AG U, até a criação do órgão próprio da Instituição.
Art. 17. Até que sejam implantados os quadros de cargos
efetivos da Advocacia-Geral da União, o Advogado-Geral da
União poderá atribuir a servidor em exercicio e a representante
judicial da União, designado na forma do art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993, Gratificação Temporária pelo exercício
na Advocacia-Geral da União, observado o disposto neste artigo.
§ I? A Gratificação Temporária será paga de acordo com
os níveis e fatores constantes do Anexo lII, aplicados sobre o
valor do vencimento básico do cargo efetivo de Advogado da
União de Categoria Especial.
§ 2? Os critérios para a atribuição da Gratificação Temporária serão estabelecidos em decreto.
§ 3? A Gratificação Temporária, compatível com as demais vantagens atribuídas ao cargo efetivo ou ao emprego permanente do servidor, não se incorpora ao vencimento nem aos
proventos de aposentadoria ou de pensão, e não servirá de base
de cálculo para quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 4? A Gratificação Temporária não poderá ser atribuída a
ocupantes de cargo ou função de confiança ou a titular de gratificação de representação de gabinete.
§ 5~ O pagamento da Gratificação Temporária cessará para os representantes judiciais da União designados na forma do
art. 69 da Lei Complementar n? 73, de 1993, na data de vigência
da lei a que se refere o parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar n? 73, de 1993.
§ 6? A Gratificação Temporária não será computada para
os efeitos do art. 12 da Lei n? 8.460, de 1992.
Art. 18. Os cargos em comissão de Assessor Técnico
transpostos para o Gabinete do Advogado-Geral da União, con-
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forme o disposto no art. 3? da Lei n? 8.682, de 14 de julho de
1993, serão providos por profissionais idôneos de nivel superior.
Art. 19. São transpostos para as carreiras de AdvocaciaGeral da União os atuais cargos efetivos de SubprocuradorGeral da Fazenda Nacional e Procurador da Fazenda Nacional,
como os de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, 08 quais:
I - tenham titulares cuja investidura haja observado as
pertinentes normas constitucionais e ordinárias, anteriores a 5
de outubro de 1988, e, se posterior a essa data, tenha decorrido
de aprovação em concurso público ou da incidência do § 3? do
art. 41 da Constituição;
II -- estejam vagos.
§ I? Nas hipóteses previstas no inciso I, a transposição
objeto deste artigo abrange os cargos e seus titulares.
§ 2? A transposição deve observar a correlação estabelecida no Anexo IV.
§ 3? À Advocacia-Geral da União incumbe examinar, caso
a caso, a licitude da investidura nos cargos a que se refere este
artigo.
§ 4? Verificada a ocorrência de investidura ilegítima, ao
Advogado-Geral da União compete adotar, ou propor, as providências cabíveis.
Art. 20. Passam a ser de trinta e seis meses os prazos fixados nos arts. 66 e 69, parágrafo único, da Lei Complementar
11? 73, de 1993.
Art. 21. Aos titulares dos cargos de Advogado da União
incumbem a representação judicial desta e atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relacionadas àquela representação, respeitada a área de atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 22. O art. 36 do Código de Processo Civil passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ I? Caberá ao Advogado-Geral da União patrocinar
as causas de interesse do Poder Público Federal, inclusive
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do delegar aos respectivos representantes legais a tarefa
judicial, como também, se for necessário, aos seus substitutos nos serviços de Advocacia-Geral.
§ 2? Em cada Estado e Municípios, as funções correspondentes à Advocacia-Geral da União caberão ao órgão competente indicado na legislação específica ..»
Art. 23. O Advogado-Geral da União editará os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 24. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
ANEXaI
Advocacia-Geral da União (AGU)
Denominação

Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de l~ Categoria

Advogado da União de

2~

Vencimento

Artigo 7?

IRS)

IRSI

~24,30

208,64

490~5?

199,43
190,63

458,43

Categoria

Advocacia-Geral da União (AGU)
ANEXO II
Advocacia-Geral da União (AGU)
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Carreira Procurador da Fazenda Nacional
Denominação

Procurador da Fazenda Nacional

Classe

Quantidade

Subprocurador-Geral
1~ Categoria
2~ Categoria

40
I ss
40.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1411-1442, abro 1995

1424

ANEXO III
Advocacia-Geral da União (AGU)
Nível

Fator

GT·I
GT·II
GT·III

0,90
0,65
0,40
0,30

GT·IV

Base de Cálculo: Vencimento básico do cargo efetivo de Advogado da União de
Categoria Especial.

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União (AGU)
- Subprocurador-Geral da Fazenda
Nacional
- Procurador da Fazenda Nacional de
I? Categoria
- Procurador da Fazenda Nacional de
2~ Categoria
- Assistente Jurídico, Classe A

- Assistente "Jurídico, Classe B
- Assistente Jurídico. Classes C e D

-

Procurador da Fazenda Nacional de
Categoria Especial
Procurador da Fazenda Nacional de
I? Categoria
Procurador da Fazenda Nacional de
2? Categoria
- Assistente Jurídico de
Categoria Especial
- Assistente Jurídico de I? Categoria
- Assistente Jurídico de 2? Categoria

LEI N? 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995
Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização,e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou
de permanência da relação juridica de trabalho, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1411-1442, abro 1995

1425
estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso,
as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII
do art. 7? da Constituição Federal.
Art. 2? Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:
I - a exigência de teste, exame, pericia, laudo, atestado,
declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez;
II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem;
a) indução ou instígamento à esterilização genética;
b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de instituições públicas ou
privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Pena: detenção de um a dois anos e multa.
Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes a que se
refere este artigo:
I - a pessoa física empregadora;
II - o representante legal do empregador, como definido
na legislação trabalhista;
III - o dirigente, direto ou por delegação, de órgãos públicos e entidades das administrações públicas direta, indireta e
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 3? Sem preiuízo do prescrito no artigo anterior, as infrações do disposto nesta lei são passiveis das seguintes cominações:
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior
salário pago pelo empregador, elevado em cinqüenta por cento
em caso de reincidência;
II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto
a instituições financeiras oficiais.
Art. 4? O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta lei, faculta ao empregado optar
entre:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1411-1442, abro 1995

J426
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o
período de afastamento, mediante pagamento das remunerações
devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legaís;
II - a percepção, em dobro, da remuneração do peíodo de
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contárío.
Brasília, 13 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Peive
LEI N? 9.030, DE 13 DE ABRIL DE 1995
Fixa a remuneração dos cargos em comissão e de Natureza Especial e das funções de direção, chefia ou assessoramento
que menciona, e dá outras providências.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? A remuneração total dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis
DAS-I 01.6, DAS-I02.6, DAS-I01.5, DAS-I02.5, DAS-I01.4 e
DAS-I02.4, e dos cargos de Natureza Especial, salvo aqueles
cujo titular tem prerrogativas, vantagens e direitos equivalentes
aos de Ministro de Estado, passa a ser a constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2? O servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta, investido nos cargos a que se refere o artigo anterior, que
optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, perceberá, pelo exercício do cargo em comissão ou de Natureza Especial, a título de Parcela Varíável, valor equivalente
à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou antiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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dade de origem e a remuneração total do cargo em comissão ou
de Natureza Especial que exerce.
§ I? Para fins de cálculo da Parcela Variável a que se refere este artigo, será considerada como remuneração do cargo
efetivo ou emprego permanente a definida no inciso lU do art.
I? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 2? O servidor a que se refere este artigo poderá optar
por receber, pelo exercício do cargo em comissão ou de Natureza Especial, Parcela Variável em valor igual a 25% da remuneração total do cargo ou função, obedecidos os limites fixados
pela Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 3? A parcela a ser incorporada, nos termos da legislação
especifica, relativa aos cargos a que se refere o artigo anterior,
será calculada sobre o valor da Parcela Variável fixado no parágrafo anterior.

Art. 3? O vencimento dos cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), niveis DAS-l01.3,
DAS 102.3, DAS 101.2, DAS 102.2, DAS-l01.1 e DAS 102.1,
mantidos os respectivos percentuais de representação e fatores
de Gratificação de Atividade por Desempenho de Função, passa
a ser o constante do Anexo II desta lei.
Art. 4? O vencimento das Funções Gratificadas (FG), criadas pelo art. 26 da Lei n:' 8.216, de 13 de agosto de 1991, e das
Gratificações de Representação (GR) da Presidência da República e dos órgãos que a integram, mantidos os respectivos fatores
de Gratificação de Atividades por Desempenho de Função, passa a ser o constante do Anexo IH desta lei.
Parágrafo único. A designação para o exercicio das Funções Gratificadas (FG) de que trata este artigo recairá, exclusivamente, em servidor ocupante de cargo efetivo regido pela Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 5? A tabela constante do Anexo X a que se refere o
art. 11 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, fica alterada
de conformidade com o Anexo IV desta lei.
Art. 6? (Vetado).
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Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir de I? de março de 1995.
Brasília, 13 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
Remuneração dos Cargos em Comissão DAS-101.4,
DAS-102.4, DAS-101.5, DAS-102.5, DAS-101.6 e DAS-102.6
e dos Cargos de Natureza Especial
Remuneração

Denominação ou Símbolo

Total em R$

DAS-lOlA e 102.4

3.800,00

DAS-I01.5 e 102.5

5.200,00

DAS·IOl.6 e 102.6

6.000.00

Subdefensor Público Geral da União

6.000,00

Presidente da Agência Espacial Brasileira

6.000,00

Demais Cargos de Natureza Especializada da Estrutura da Presidência
da República e dos Ministérios

6.400,00

ANEXO II
Vencimento dos Cargos em Comissão DAS-101.3,
DAS-102.3, DAS-101.2, DAS-102.2, DAS-101.1 e DAS-102.1
Símbolo

Vencimento em R$

DAS·IOl.3 e 102.3

233,61

DAS-IOl.2 e 102.2

203,14

DAS·I01.1 e 102.1

176,64
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ANEXO III
Vencimento das Funções Gratificadas e das Gratificações
de Representação
Denominação ou Símbolo

Vencimento em R$

OR/Presidência da República

GR·V

147,20

GR·IV

131,43

GR·III

116,29

GR-II

98,54

GR-I

82,12

GR/Úrg40s Integrantes/Pã

Supervisor

98,54

Assistente

82,12

Secretário/Especialista

68,43

Auxiliar

57,02

FG - Lei n? 8.216/91

FG·'

68,43

FG·2

52,64

FG·3

40,49
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ANEXO IV
Gratificação de Exercício em Cargo de Confiança nos Órgãos da
Presidência da República, devida aos Servidores Militares
Grupo

Valor em Ri

A

757

B

688

C

625

D

568

E

517

F

470

ANEXO V
(Vetado)
LEI N? 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre os vencimentos dos membras do Ministério Público da União e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacionai decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O vencimento básico dos membros do Ministério
Público da União, a partir de I? de fevereiro de 1995, é o constante dos itens I, lI, III e IV do Anexo desta lei.
Parágrafo único. A verba de representação dos membros
do Ministério Público da União éa constante do Anexo da Lei
n? 7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas pelo art. 2? da Lei n? 8.273, de 18 de dezembro de 1991.
Art. 2' Os vencimentos estabelecidos no artigo anterior
serão reajustados nas mesmas datas e pelos mesmos índices
adotados para os servidores da União.
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Art. 3? Os vencimentos do Procurador-Geral da República
são os de Subprocurador-Geral da República, acrescidos de dez
por cento, não podendo exceder os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer titulo, por Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. O acréscimo previsto neste artigo não se
incorpora aos vencimentos do cargo de Procurador-Geral da República.
Art. 4? Aplicam-se aos membros aposentados do Ministério Público da União e aos seus pensionistas os efeitos desta
lei.
Art. 5? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas ao Ministério Público
da União no Orçamento da União.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
ANEXO
Descrição dos Cargos

Vencimento
Básico
R$

I - Subprocurador-Geral da República, Procurador-Geral do 'I'rabalho, Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça
Militar, Subprocurador-Geral da Justiça MiIit~r e Procurador-Geral

de Justiça do Distrito Federal e Territórios
,_.
II - Ministério Público Federal: Procurador Regional da República;
Ministério Público do Trabalho: Procurador Regional do Trabalho;
Ministério Público Militar: Procurador da Justíca Militar; Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios: Procurador de Justiça .....
Hl - Ministério Público Federal: Procurador da República: Ministé·
rio Público do Trabalho: Procurador do Trabalho; Ministério Público
Militar: Promotor da Justiça Militar; Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios: Promotor de Justiça
.
IV - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios: Promotor
de Justiça Adjunto
"
'
, ..

2:300,00

2.140,00

2.000,00

1.900,00
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LEI N? 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário minimo, altera dispositivos das Leis nf's 8.212 e
nf 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Em I? de maio de 1995, após a aplicação do reajuste previsto no § 3? do art. 29 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de
1994, sobre o valor de R$ 70,00 (setenta reais), o salário minimo
será elevado para R$ 100 (cem reais), a título de aumento real.
§ I? Em virtude do disposto no cepui; a partir de I? de
maio de 1995, o valor diário do salário minimo corresponderá a
R$3,33 (três reais e trinta e três centavos) e o seu valor horário
a R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos).
§ 2? O percentual de aumento real referido no. ceput
aplica-se, igualmente, aos beneficios mantidos pela Previdência
Social nos termos da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, bem
como aos valores expressos em cruzeiros nas Leis n? 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, sem prejuízo dos reajustes
de que tratam o § 3? do art. 21 e os §§ 3? e 4? do art. 29 da Lei
n? 8.880, de 27 de maio de 1994.
Art. 2? A Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 12. .
.
§ 4? O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer
atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório
em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o.doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a
aplicação da correspondente alíquota sobre o seu saláriode contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabela:
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Salário de contribuição
até ·R$ 249,80
de R$ 249,81 até R$ 416,30
de R$ 416,31 até R$ 836,90

Alíquota em %
8,00
9,00
11,00

Art. 29. .
.
§ 9? O aposentado por idade ou por tempo de serviço
pelo regime Geral de Previdência Social (RGPS), que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida
por- este regime e sujeita a salário-base, deverá enquadrarse na classe cujo valor seja o mais próximo do valor de sua
remuneração.
Art, 31.
§ 2? Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências
ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos relacionados direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 3? A responsabilidade solidária de que trata este
artigo somente será elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando
da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4? Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da
mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento e guia de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação
da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.

Art. 45.
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§ 1 ~ No caso de segurado empresário ou autônomo e
equiparados, o direito de a Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos, para fins de comprovação do
exercício de atividade, para obtenção de beneficios, extingue-se em 30 (trinta) anos.
§ 2~ Para a apuração e constituição dos créditos a:
que se refere o parágrafo anterior, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética
simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-decontribuição do segurado.
§ 3~ No caso de indenização para fins de contagem
reciproca de que tratam os arts. 94 e 99 da Lei n~ 8.213, de
24 de julho de 1991, a base de incidência será a remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime específico de previdência social a que estiver filiado o interessado, conforme dispuser o regulamento, observado o limite máximo previsto no art. 28 desta lei.

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito
(CNDI. fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos:
§ 5~ O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito (CND) é de 6 (seis) meses, contados da data de sua
emissão.
§ 8~ No caso de parcelamento, a Certidão Negativa
de Débito (CND) somente será emitida mediante a apresentação de garantia, ressalvada a hipótese prevista naalinea
a do inciso I deste artigo.

Art. 71.
.
Parágrafo único. Será cabivel a concessão de liminar
nas ações 'rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado.
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Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido.
§ I? Admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de contribuição a cargo da empresa, recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que, por sua
natureza, não tenha sido transferida ao custo de bem ou
serviço oferecido à sociedade.
§ 2? Somente poderá ser restituído ou compensado,
nas contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), valor decorrente das parcelas referidas nas alineas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta
lei.
§ 3' Em qualquer caso, a compensação não poderá ser
superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser recolhido em cada competência.
§ 4? Na hipótese de recolhimento indevido, as contríbuiçôes serão restituidas ou compensadas atualizadas monetariamente.
§ 5? Observado o disposto no § 3?, o saldo remanecente em favor do contribuinte, que não comporte compensação de uma só vez, será atualizado monetariamente.
§ 6' A atualização monetária de que tratam os §§ 4' e
5' deste artigo observará os mesmos critérios utilizados na
cobrança da própria contribuição.
§ 7? Não será permitida ao heneficiário a antecipação
do pagamento de contribuições para efeito de recebimento
de beneficios ...
Art. 3? A Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 11.
.
§ 3? O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contri·
GOL LeIS jcep.
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buíções de que trata a Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,

para fins de custeio da Seguridade Social.
Art. 16. .
.
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.
Art. 18.
§ I? Somente poderão beneficiar-se do auxilioacidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do
art. 11 desta lei.
§ 2? O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) que permanecer em atividade sujeita a este
regime, ou a ela retornar, não fará jus a prestação alguma
da Previdência Social em decorrência do exercicio dessa
atividade, exceto ao salário-familia, à reabilitação profissional e ao auxílio-acidente, quando empregado.

Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de
acidente do trabalho, exceto o salário-família e o saláriomaternidade, será calculado com base no salário-debeneficio.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários-de-contribuição referentes aos mêses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas/pela empresa,
sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4):
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H - para os demais segurados, somente serão computados os salários-de-contribuição referentes aos meses
de contribuições efetivametne recolhidas.
Art. 43. .
.
§ i? Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a
aposentadoria por invalidez será devida:
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a
decorrente de acidente do trabalho, corlsistirá numa renda
mensal correspondente a 100% (cem por cento) do saláriode-benefício, observado o disposto na Seção IH, especialmente no art. 33 desta lei.
Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.
§ i? Os limites fixados no caput são reduzidos para
60 (sessenta) e 55 (cinqüenta e cinco) anos no caso dos que
exercem atividades rurais, exceto os empresários, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a dos incisos I e IV e nos incisos VI e VH do art. 11 desta lei.

§ 2? Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo
exercicio de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número .de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.

Art. 55. .
.
HI - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo;
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Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma
vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que
tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, durante 15 (quinze),
20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a
lei.
§ i? A aposentadoria especial, observado o disposto
no art. 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-beneficio.
§ 3? A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instiuto NacionaI do Seguro Social (INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo fíxado.
§ 4? O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício.
§ 5? O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física" será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de
concessão de qualquer benefício.
§ 6? E vedado ao segurado aposentado, nos termos
deste artigo, continuar no exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta lei.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de
acidente do trablaho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-debenefício, observado o disposto na Seção IH, especialmente no art. 33 desta lei.
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Art. 75. O valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício, observado o disposto na Seção lII, especialmente no art. 33 desta lei.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um
pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
§ I? Reverterá em favor dos demais a parte daquele
cujo direito à pensão cessar.
§ 2º A parte individual da pensão extingue-se:
I - pela morte do pensionista;
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido;
III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.
§ 3? Com a extinção da parte do último pensionista a
pensão extinguir-se-á.

Art. 86. O auxilio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que
impliquem em redução da capacidade funcional.
§ I? O auxílio-acidente mensal e vitalicio corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do salário-de-beneficio do
segurado .

............. r···········································
Art. 101. O segurado em gozo de auxilio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão
obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a
submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social,
processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o
cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
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Art. 124.

.

,

.

11 - mais de uma aposentadoria;

.........................................................
IV - salário-maternidade e auxílio-doença;
V - mais de um auxílio-acidente;
VI - mais de uma pensão deixada por côniuge ou copanheíro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do
seguro-desemprego com qualquer beneficio de prestação
continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte
ou auxílio-acidente.
Art. 128. As demandas [udiciais que tiverem por objeto as questões reguladas nesta lei e cuio valor da execução, por autor, não for superior a R$4.988,57 (quatro mil,
novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos),

serão isentas de pagamento de custas e quitadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código
de Processo Civil.
Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana, até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência
Socíal Rural, a carência das aposentadorias por idade, por
tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela,
levando-se em conta o ano em que o segurado implementou
todas as condições necessárias à obtenção do beneficio:
Ano de Implementação
Meses de Contribuição
das condições
exigidos
1991
60 meses
1992
60 meses
1993
66 meses
1994
72 meses
1995
78 meses
1996
90 meses
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Ano de Implementação
das Condições
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Meses de Contribuição
exigidos
96 meses
102 meses
108 meses
114 meses
120 meses
126 meses
132 meses
138 meses
144 meses
150 meses
156 meses
162 meses
168 meses
174 meses
180 meses

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como
segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a dos incisos I e IV e nos incisos
VI e VII do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria
por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15
(quinze) anos, contados a partir- da data de vigência desta
lei, desde que comprove o exercicio de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, em número de meses idênticos à
carência do referido benefício."
Art. 4? Os §§ I? e 2? do art. 71 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 71.
.
§ I? A inadimplência do contratado com referência
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis.
§ 2? A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1411-1442, abro 1995
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sultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991."
Art. 5? O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará a partir de 60 (sessenta) dias e concluirá no prazo de até
dois anos, a contar da data da publicação desta lei, programa
de revisão da concessão e da manutenção dos beneficios da Previdência Social, concedidos com base em tempo de exercício de
atividade rural a partir da data de vigência da Lei n? 8.213, de
•24 de julho de 1991, a fim de fazer diligência e apurar fraudes,
irregularidades e falhas existentes.
§ I? Fica autorizado o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), para os fins do disposto no caput deste artigo, a efetuar
contratação de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços, até o limite de 865 prestadores de
serviço, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e a prorrogar
em até 18 (dezoito) meses as contratações celebradas com base no
§ I" do art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 de janeiro de 1993, para a
consecução dos fins nele previstos.
§ 2? Aplica-se o disposto nos §§ 3? e 4? do art. 17 da Lei
n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993, às contratações de que trata
este artigo.
Art. 6? No prazo de 30 (trinta) dias a contar da vigência
desta lei, o Poder Executivo promoverá a publicação consolidada dos textos das Leis n?s 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991,
e suas alterações posteriores, ressalvadas as decorrentes das
medidas provisórias em vigor.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se o § 10 do art. 6? e o § I? do art. 30 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, e, ainda, o inciso IV do art.
16, a alínea a do inciso IH do art. 18, os §§ I?, 2?, 3? e 4? do art.
28, o art. 30, o § 3? do art. 43, o § 2? do art. 60, os arts. 64, 82,
83, 85, os §§ 4? e 5? do art. 86, o parágrafo único do art. 118, e
os arts. 122 e 123 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Peive
Reínhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 965, DE 6 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações,
bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de competência.
§ I? Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa estatal deverá providenciar, por acasião do próximo dissidio
ou acordo coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2? Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrato anterior, será mantida a data de pagamento prevista em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
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1444

Art. 2? Havendo disponibilidade de recursos financeiros,
poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia
20 do mês de competência, desde que limitados a quarenta por
cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa
ao mesmo mês.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 936, de 7 de março de 1995.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revoga-se o art. 6? da Lei n? 8.627, de 19 de fevereiro de 1993.
Brasília, 6 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullem Parente
Andrea Sandro Calabi
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÚRIA N? 966, DE 12 DE ABRIL DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. I? Sujeitam-se ao regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos de que trata a Lei n? 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e às disposições desta medida provisória,
as seguintes atividades econômicas:
I
geração, transmissão e distribuição de energia elêtrica;
II
transportes;
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a)

coletivo municipal;

b) rodoviário de passageiros;

c) ferroviário;
ti) aquaviário;

e) aéreo;
III - telecomunicações, nos termos do inciso XI do art.
21 da Constituição;
IV - exploração, precedida ou não de obra de:
a) portos;
b) infra-estrutura aeroportuária;
c) infra-estrutura aeroespacial;
ti) obras viárias;
e) barragens;
1l contenções;
g, eclusas;
h) diques;
V - distribuição local de gás canalizado, observado o
disposto no § 2? do art. 25 da Constituição;
VI
saneamento básico;
VII
tratamento e abastecimento de água;
VIII
limpeza urbana;
IX
tratamento de lixo;
X
serviços funerários.
§ 1·, É vedada a concessão ou a permissão de outras modalidades de serviços públicos sem que a autorize e lhe fixe
os termos.
§ 2? O disposto neste artigo não impede a execução direta
dos serviços públicos, quando considerado conveniente pelo Poder Público.
Art. 2? Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei n? 8.987,
de 1995, serão observadas as seguintes diretrizes:
I - garantia da continuidade na prestação dos serviços
públicos;
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n -

prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou

em atraso;

In - aumento da eficiência das empresas concessionárias,
visando à elevação da competitividade global da economia;
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão
das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade
populacional;
V - otimização do uso dos bens coletivos, inclusive recursos naturais e hídricos.
CAPÍTULO II
Dos Serviços de Energia Elétrica
Art. 3? A União poderá, a seu exclusivo critério, visando
garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos
adequados, prorrogar pelo prazo de até vinte anos as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da
Lei n? 8.987, de 1995, desde que requerida a prorrogação, pelo
concessionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o. disposto no art. 9? desta medida
provisória e as disposições do regulamento.
§ 1? Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados
em até um ano contado da data da publicação desta medida provisória.
§ 2? Nos casos em que o prazo remanescente da concessão
for superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até seis meses do advento do termo final respectivo.
§ 3? Ao pedido a que alude o caput deste artigo deverão
ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgão públicos, obrigações fiscais e previdenciárias
e compromissos contratuais firmados junto a órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, referentes aos serviços de
energia elétrica, de acordo com o que dispuser o regulamento.
§ 4? Em caso de não apresentação do requerimento nos
prazos fixados nos §§ 1? e 2? deste artigo ou havendo pronunciamento do órgão competente da Administração Pública FedeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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ral, aprovado pelo respectivo Ministro de Estado, contrário ao
pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União e licitadas para nova outorga.
Art. 4? As concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelos arts. 43, parágrafo único, e 44 da Lei n? 8.987. de
1985, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido
iniciados até a edição desta medida provisória, poderão, a critério exclusivo da União, ser prorrogadas pelo prazo necessário à
amortização do capital investido, observado o disposto no art.
9? desta medida provisória e desde que apresentado pelo interessado:
I - plano de conclusão aprovado pelo órgão competente
da Administração Pública Federal;
II - compromisso de participação superior a um terço de
investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da
obra e à colocação das unidades em operação.
Parágrafo único. O descumpriumento do plano de concluo
são ou do compromisso de participação, que deverão constar do
contrato a que se refere o art. 9', implicará a extinção automática da concessão.

Art. 5? As concessões e autorizações de transmissão de
energia elétrica poderão ser prorrogadas, com ou sem reagrupamento, segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, implicando, ambos os casos e observado o disposto nos
arts. 8? e 9? desta medida provisória, a assinatura de contrato
de concessão que assegure condições de livre acesso ·8.0S sístemas:
I - a produtores;
II - a consumidores com carga igualou maior que 10 MW
e atendidos em tensão igualou superior a 69 kV.
Parágrafo único. Os contratos de concessão deverão contemplar os critérios de acesso e de valozação dos custos de
transmissão, conforme dispuser o regulamento.
A.rt. 6? As concessões de distribuição d'9 energia 8létr:ka
alcançadas pelo art. 42 da Lei n? 8.98'1, de 1995,

poder~\o
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nárias ou iniciativa do poder concedente, observados os arts.
8? e 9? desta medida provisória e o disposto no regulamento.
§ 1º Não ocorrendo o reagrupamento serão mantidas as atuais
áreas de concessão.
§ 2? Em caso de reagrupamento, a prorrogação terá prazo

único igual ao maior remanescente dentre as concessões a serem
extintas, ou vinte anos a contar da data da publicação desta
medida provisória, prevalecendo o maior.
§ 3? Para os fins do disposto nos parágrafos anteriores,
será considerado termo inicial aquele fixado no contrato de concessão ou, na ausência deste, a do ato de outorga ou, se omissos
ambos, trinta anos contados a partir do início efetivo da amortização do investimento.
Art. 7? O disposto nos §§ 1?, 2?, 3? e 4? do art. 3? aplicase às concessões e autorizações referidas nos arts. 5? e 6? desta
medida provisória.
Parágrafo único. O disposto nos §§ 3? e 4? do art. 3?
aplica-se, também, às concessões referidas no art. 4?
Art. 8? Respeitados os contratos de fornecimento vigente,
a prorrogação das concessões de que trata o art. 6? derroga a
exclusividade de fornecimento, pela concessionária de distribuição da área, aos consumidores com carga igualou maior que 10
MW atendidos em tensão igualou superior a 69kV, que poderão
contratar fornecimento com qualquer produtor de energia elétrica, observado o disposto em regulamento.
Parágrafo único. Fica assegurado aos novos fornecedores
e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição dos concessionários de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base
em critérios fixados em regulamento.
Art. 9? As prorrogações de prazo de que tratam os arts.
3?, 4?, 5? e 6? somente terão eficácia com a assinatura de contratos de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem a Lei n? 8.987, de
1995, e observarão o disposto nos arts 10 e 12 desta medida provisória.
§ 1º Os contratos de concessão conterão, além do estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos mínimos de desempenho técnico e de gestão do concessionário ou au-
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torizado, bem assim sua aferição pela fiscalização através de Índices apropriados.
§ 2? No contrato de concessão, as cláusulas relativas à
qualidade técnica e de gestão referidas neste artigo serão vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.
Art. 10. A União fica autorizada a cobrar pelo direito de
exploração de serviços e instalações de energia elétrica e do
aproveitamento energético dos cursos de água.
Art. 11. Fica autorizada a constituição de consórcios que
tenham por objetivo a geração de energia elétrica para fins de
serviço público ou para uso exclusivo dos consorciados, ou essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de
cada uma, aplicando o art. 4? desta medida provisória.
CAPÍTULO III
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos
Art. 12. Fica a União autorizada a:
I - promover cisões, fusões, incorporações ou transformações das concessionárias de serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto;
11 - cindir, fundir e transferir concessões;
111 - cobrar pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições preestabelecidas no edital de licitação.
Parágrafo único. O inadimplemento ao disposto no inciso
111 sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade
nos termos da Lei n? 8.987, de 1995.
Art. 13. Nos casos em que os serviços públicos sejam de
competência da União e prestados por pessoas jurídicas sob seu
controle direto ou indireto, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão, a União poderá:
I - substituir, no procedimento licitatório, a exigência da
modalidade de concorrência pela de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades minimas de cotas ou ações que
garantam a transferência do controle societário;
11 - Fixar previamente o valor das cotas ou ações de sua
propriedade que serão alienadas, e proceder à licitação, na modalidade de concorrência.
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§ I? Na elaboração dos editais de prívatízação de empresas concessionárias de serviço público, a União deverá atender
às exigências da Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, e alterações
posteriores, e da Lei n? 8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da concessão.
§ 2? Os sócios minoritários que discordarem dos termos
do novo contrato de concessão poderão solicitar que a venda de
suas participações seja efetuada simultaneamente à alienação
das cotas ou ações de propriedade direta ou indireta da União.
§ 3? O disposto neste artigo poderá ser aplicado. também,
no caso de privatização de concessionária de serviços públicos
sob controle, direto ou indireto, dos Estados, do Distrito Federalou dos Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.
Art. 14. O disposto no artigo anterior aplica-se, ainda, aos
casos em que a concessionária dos serviços públicos de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Munícípios, desde que as
partes acordem quanto às regras estabelecidas.
Parágrafo único. Os sócios minoritários que discordarem
do acordo de que trata o caput poderão solicitar aos majoritários que realizem a venda de suas participações simultaneamente à alienação do conjunto de cotas ou ações que garantam o controle societário.
Art. 15. O disposto nos arts. 13 e 14 desta medida provisória aplica-se, no que couber, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.
Art. 16. À outorga de nova concessão, de acordo com os
procedimentos previstos nos arts. 13, 14 e 15 desta medida provisória, não se aplicam os arts. 35, §§ I?, 2? e 4?, e 36 da Lei n?
8.987, de 1995.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 17. O disposto no art. 10 e inciso III e no parágrafo
único do art. 12 aplica-se, também, no que couber, às prorrogações a que se referem os arts. 3?, 4?, 5? e 6? desta medida provisória, observado o disposto em regulamento.
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Art. 18. O disposto no caput do art. 43 da Lei n? 8.987, de
1985, não se aplica às concessões que tenham sido outorgadas
sem licitação em virtude de dispensa ou inexigibilidade legalmente prevista no momento da outorga.
Art. 19. Além das hipóteses previstas no art. 25 da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993, é, ainda, inexigivel a licitação nas
concessões e permissões de serviços públicos a que se referem a
Lei n? 8.987, de 1995, e esta medida provisória, quando se tratarem de serviços de uso restrito do outorgado, ou dos que não sejam passiveis de exploração comercial.
Art. 20. As entidades estatais que participarem de licitação para concessão de serviço público ficam dispensadas, na fase de elaboração de suas propostas e até o ato de adjudicação,
de realizar licitação prévia para contratação de obras, serviços
e compras pertinentes à concessão objeto da licitação, observadas as condições fixadas em regulamento.
Art. 21. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo regulamento determinará que o poder concedente, por intermédio do órgão responsável pela fiscalização dos serviços, observado o disposto nos arts. 3? e 30 da Lei n? 8.987, de 1995, estabeleça forma de participação dos usuários na fiscalização e
torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os
serviços prestados.
Art. 22. A concessionária que receber bens e instalações
da União, já revertidos ou entregues à sua adminsítração, deverá:

I -

arcar com a responsabilídade pela manutenção e con-

servação dos mesmos;

n - responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos na forma do disposto no art. 6? da Lei n? 8.987, de 1995.
Art. 23. O parágrafo único do art. 28 da Leí n? 8.987, de
1995, passa a vigorar COm a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nos casos em que o organismo financiador for instituição financeira pública, deverão ser
exigidas, além das garantias de que trata o caput, outras
garantias da concessionária para viabilizaçâo do financiamento na forma do regulamento.»
Col.
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Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a reestruturar
os órgãos da Administração Pública Federal encarregados de
regular, normalizar e fiscalizar os serviços públicos de que tratam a Lei n? 8.987, de 1995, e esta medida provisória.
Art. 25. O disposto nesta medida provisória aplica-se também às outorgas de permissões e autorizações.
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 937, de 15 de março de 1995.
Art. 27. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N? 967, DE 12 DE ABRIL DE 1995
Altera dispositivos da Lei n.O 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os arts. 6?, 7?, 8? e 9? da Lei n? 4.024, de 20 dezembro de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6? O Ministério da Educação e do Desporto
exerce as atribuições do poder público federal em matéria
de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar
pelo cumprimento das leis que o regem.
§ 1? No desempenho de suas funções, o Ministério da
Educação e do Desporto contará com a colaboração do
Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos Setoriais
que o compõem.
§ 2? O conselheiro exerce função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos
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públicos de que seja titular e, quando convocado, fará jus
a transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados
pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3? O ensino militar será regulado por lei especíal.»
«Art. 7? O Conselho Nacional de Educação é composto pelos Conselhos Setoriais de Educação Básica e de Educação Superior, e presidido pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.
§ I? A Educação Básica inclui a Educação Infantil, o
Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
§ 2? Ao Conselho Nacionai de Educação, além de outras atribuições que lhe forem conferidas, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do
Plano Nacionai de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de
um nivelou modalidade da educação;
c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto
no diagnóstico dos problemas e nas medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à integração dos diferentes niveis e modalidades de
ensino;
li) elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.

§ 3? O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por um
dos Conselhos Setoriaís.»
«Art. 8? O Conselho Setorial de Educação Básica e o
Conselho Setorial de Educação Superior serão constituidos
por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ I? São membros natos do Conselho Setorial de
Educação Básica, o Secretário de Educação Fundamental,
que o preside, e o Secretário de Educação Média e Tecnológica.
§ 2? São membros natos do Conselho Setorial de
Educação Superior, o Secretário de Educação Superior,
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que o preside, e o Presidente da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior.
§ 3? A escolha e nomeação dos demais conselheiros
será feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para cada Conselho Setorial, mediante consulta a
entidades da sociedade civil relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4? Para o Conselho Setorial de Educação Básica, a
consulta envolverá necessariamente entidades nacionais
que congreguem os docentes, os Secretários de Educação
de Estados e os de Municípios.
§ 5? Para o Conselho Setorial de Educação Superior,
a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem os Reitores das Universidades, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.
§ 6? A indicação a ser feita por entidades e segmentos da sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de
reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes
à educação, à ciência e à cultura.
§ 7? Na escolha dos nomes que comporão os Conselhos Setoriais, o Presidente da República levará em conta
a necessidade de estarem representadas todas as regiões do
País e as diversas modalidades de ensino, inclusive o militar, de acordo com a especificidade de cada colegiado.
§ 8? Os conselheiros terão mandato de quatro anos,
havendo renovação de metade do Conselho a cada dois
anos.»
"Art. 9? Os Conselhos Setoriais terão atribuições
normativas e de assessoramento ao Ministro de E stado da
Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional.
§ l ? São atribuições do Conselho Setorial de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação básica e oferecer sugestões para sua solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos
processos de avaliação da educação básica;
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c) aprovar as diretrizes curriculares, propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacionai de Educação e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;
e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do
Desporto em todos os assuntos relativos à educação bási-

ca;

1) manter intercâmbio com os sistemas estaduais de
educação, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g, analisar questões relativas à interpretação da legislação referente à educação básica;
h) elaborar seu regimento interno, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 2? São atribuições do Conselho Setorial de Educação Superior;
a)analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacionai de Educação e acompanhar sua execução no âmbito
de sua atuação;
c) aprovar os pareceres encaminhados pelo Ministério
da Educação e do Desporto sobre a autorização e o reconhecimento de cursos e habitações oferecidos por instituições de ensino que não sejam universidades;
d) credenciar e recredenciar periodicamente instituições de educação superior, inclusive universidades, com
base em pareceres e avaliações apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto;

e) aprovar os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
1) aprovar os pareceres para reconhecimento periódico
de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nivel Superior, com base na avaliação dos cursos;
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gj assessorar o Ministro de Estado da Educação e do
Desporto nos assuntos relativos à educação superior;
h) elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3? As atribuições constantes das alineas c, d, e e
poderão ser delegadas aos Estados.
§ 4? O recredenciamento a que se refere a alinea d
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.
§ 5? Os pronunciamentos dos Conselhos Setoriais de
Educação deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.»

Art. 2? O Ministério da Educação e do Desporto fará realizar exames de avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos
alunos das últimas séries dos cursos de graduação das instituições de ensino superior.
§ I? No primeiro ano de aplicação dos exames referidos no
ceput deste artigo, serão avaliados os alunos dos cursos das
áreas da saúde fisica e mental, da engenharia e do direito,
estendendo-se gradativamente o mesmo procedimento aos cursos das demais áreas.
§ 2? O resultado da avaliação constará do histórico escolar do aluno, não importando em qualquer restrição para a
emissão do diploma de conclusão do curso respectivo.
§ 3? O Ministério da Educação e do Desporto divulgará,
anualmente, o resultado das avaliações, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente os alunos avaliados.
§ 4? Os resultados das avaliações serão considerados
quando do processo de recredenciamento da respectiva instituição de ensino superior.
Art. 3? Ficam revogadas todas as atribuições e competências do Conselho Federal de Educação previstas em lei e não
contempladas nesta medida provisória.
Art. 4? Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e
do Desporto exercer, até 30 de junho de 1995, as atribuições e
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competências do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos Setoriais de Educação Superior e de Educação Básica.
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 938, de 16 de março de 1995.
Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÚRIA N? 968, DE 12 DE ABRIL DE 1995
Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
I - os §§ 2? a 5? do art. 62 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 3? a 11 da Lei n? 8.911, de 11 de julho
de 1994;
II - o art. 193 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 2? São transformados em vantagem pessoal, nominalmente identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente a
atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos
servidores públicos federais, as vantagens concedidas até 19 de
janeiro de 1995, com base nos incisos do artigo anterior, na Lei
n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e no art. 180 da Lei n? 1.711,
de 28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou
função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo efetivo.
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Art. 3? É assegurado o direito à incorporação da vantagem de que trata o inciso I do art. I? aos servidores que, até 19
de janeiro de 1995, tiverem concluido interstício necessário para
a concessão, na forma do disposto no art. 3? da Leí n? 8.911, de
1994.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos cargos em comissão ou das funções de direção, chefia e
assessoramento vigente em 19 de janeiro de 1995 e incorporada
como vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servídores públicos federais.
Art. 4? É assegurado o direito à vantagem de que trata o
inciso II do art. I? aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995,
tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este
artigo o disposto no parágrafo único do art. 3?
Art. 5? O servidor regido pela Lei n? 8.112, de 1990, investido em cargo em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramento, previstos na Lei n? 8.911, de 1994, incorporará à
sua remuneração, como Décimos Incorporados, a importância
equivalente à fração de um décimo da média mensal do valor da
gratificação dos cargos ou funções exercidos, a cada doze meses, até o limite de dez décimos.
§ I? Entende-se como gratificação para fins de cálculo da
média, a parcela referente:

a) ao valor que seria devido pelo exercicio do cargo em comissão na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo,
nos casos dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS); dos Cargos de Direção (CD) e dos
cargos de Natureza Especial, independentemente de o servidor
ter feito a opção;
b) ao total .da remuneração correspondente às funções de
direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.

§ 2? Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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dos, mês a mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações
aplicados aos servidores públicos federais.
§ 3? Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido exercido no mês,
a parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a exercida por maior tempo.
§ 4? As parcelas incorporadas na forma deste artigo
sujeitam-se, exclusivamente, à atualização pelos índices gerais
de reajuste e antecipações dos servidores públicos federais.
§ 5? Ocorrendo o exercicio de cargos em comissão ou de
funções de direção, chefia ou assessoramento, por período de
doze meses após a incorporação dos dez décimos, que resultem
valor de média mais elevado do que uma das parcelas incorporadas, poderá haver a atualização progressiva.
§ 6? Somente poderá ser contado, para fins da incoporação de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento concomitante ao exercicio de cargo efetivo regido pela Lei n? 8.112, de
1990.
Art. 6? Enquanto exercer cargo em comissão ou função de
direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Décimos Incorporados, salvo no caso de opção pela remuneração
do cargo efetivo, quando receberá, alternativamente:
I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimos
Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;
II - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por
cento da opção do cargo em comissão.
Art. 7? É vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2?,
salvo no caso da sua transformação em Décimos Incorporados,
na forma do art. 8? desta Medida Provisória.
Art. 8? É facultado ao servidor optar, até 30 de junho de
1995, pela transformação das vantagens pessoais de que trata o
art. 2?, em Décimos Incorporados, mediante a divisão de cada
uma das respectivas parcelas, referentes aos antigos quintos incorporados, em duas parcelas de igual valor.
§ I? Se a opção de que trata este artigo for exercida após
I? de julho de 1995, somente poderá ser contado, para fins de
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concessão de novos Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcelas já concedidas, o tempo de exercicio em
cargos em comissão e funções de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.
§ 2? A opção de que trata este artigo será feita de forma
irretratável.
Art. 9? Salvo o disposto no § 1? do art. 8?, a contagem do
tempo de exercício para fins de concessão de Décimos Incorporados terá início a partir do dia 19 de janeiro de 1994, excluídos
os períodos já contados para fins dá concessão da vantagem
pessoal de que trata o art. 2?
Parágrafo único. Para os fins de que trata este artigo, o
tempo de exercício entre 19 de janeiro de 1994 e 18 de janeiro de
1995 será contado em dobro.
Art. 10. A partir de 1? de fevereiro de 1995, o maior valor
de vencimentos a que se refere o art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, passará a corresponder, no máximo, a oitenta
por cento da remuneração do cargo de Ministro de Estado.
Art. 11. A alínea n do inciso III do art. 1? da Lei n? 8.852,
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«nl ressalvado direito adquirido, adicional por tempo
de serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do
vencimento básico de que trata o inciso I;)
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável - RAV e o pro
labore, instituídos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
e a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela Lei n? 7.787, de 30 de junho de 1989, observarão, como limite máxímo, valor igual a oito vezes o do maior
vencimento básico da respectiva tabela.
Art. 13. O art. 3? da Lei n? 9.015, de 30 de março de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? A Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuicão Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão, como limites máximos, valor igual a oito vezes o do
maior vencimento básico da respectiva tabela e a oitenta
por cento da remuneração do cargo de Ministro de Estado,»
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Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. O art. 4? da Lei n? 8.878, de 11 de maio de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4? Até 15 de setembro de 1995, a Administração
Pública Federal e as empresas sob controle da União,
quando necessária a realização de concurso, contratação ou
processo seletivo com vistas ao provimento de cargo ou
emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de
postulantes habilitados na forma desta lei para os respectivos cargos ou ernpregos.»
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 939, de 16 de março de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I? de março
de 1995.
Art. 18. Revogam-se os §§ 2? a 5? do art. 62 e o art. 193 da
Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3? a 11 da Lei
n? 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 7? da Lei n? 8.270, de
17 de dezembro de 1991.
Brasilia, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereíra

MEDIDA PROVISÓRIA N? 969, DE 12 DE ABRIL
DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Or'
çemento do Poder Executivo e dá outras
providênci.. ~.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
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TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. I? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacionai e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2? O Sistema de Controle Interno do Poder Executi·
vo, sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública
Federal, tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
n - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração
Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado;
In - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros
sejam permanentemente informados sobre os dados da execução
orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
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TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa
da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4? O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
tem como órgão central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

11
a Secretaria Federal de Controle;
111
a Secretaria do Tesouro Nacional;
as unidades de controle interno dos ministérios miliIV
tares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria Gerai da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União
e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§'1? Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste
artigo sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro
Nacionai, nas áreas de sua atuação.
§ 2? As áreas de programação financeira dos órgãos da
Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5? Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas Secretarias de Controle Interno dos Ministérios civis, 8:<'
ceto do Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Est"-,,,
dos, denominadas Delegacias Federais de Controle;
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III -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6? Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacionai os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da admínistração indireta, controladas direta ou indiretamente pela
União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional
nos Conselhos Fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores

integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam
em exercício nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério
ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7? Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de
Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela
Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacionai, bem como articular com as demais atividades sistêmicas
do Governo Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de
atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do
Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas
cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro
Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8? O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacionai e por três conselheiros
dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos
setoriais de controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo
será exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a
voto de qualidade.
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CAPÍTULO 11
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9? Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2? desta medida provisória:
1 - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
11 - promover a normalização, o acompanhamento, a
sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
111 - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e
pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal, a qualquer titulo, na administração
direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e
pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação
de consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria das entidades da administração indireta;
VlI - prestar informações sobre a situação físicofinanceíra dos projetos e atividades constantes dos orçamentos
da União;
VIlI - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do
Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes púCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995

1466
blícos, propondo às autoridades competentes as providências
cabíveis;
XI
exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a
participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e da fiscalização de programas executados com recursos dos
orçamentos da União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo
sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e nas entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo,
inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos
oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais,
a supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2? desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual
do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacionai e subsidiar a formulação da política de financiamento da
despesa pública;
11
zelar pelo equilíbrto financeiro do Tesouro Nacíonal;

111
administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos
internacionais;
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v - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacionai;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o
acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro
Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal;
instituir e manter o Plano de Contas Único da
X
União;
XI
manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela
execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de
decisões e ao apoio à supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do
Presidente da República e a consolidação dos balanços dos estados, Distrito Federal e municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de
governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TÍTULO III
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a
serem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder
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Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ I? Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal:
o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
bl o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
di a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
1) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
gj o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da
Presidência da República.
a)

§ 2? Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão centrai.
§ 3? Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

§ 4? Dentre os membros do conselho de administração das
empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá
um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5? Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de
Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos públicos, na forma a
ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato
do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públícas e
Gestão Governamental, dos niveis intermediário e superior do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea] e da categoria
funcíonal Técnico de Planejamento, P-150l do Grupo TP-1500,
criado pelo Decreto n? 75.461, de 7 de março de 1975, integram a
estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e
de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercicío será definido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Admínístração Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental,
criados pela Lei n? 7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício
dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, me'
diante ato do respectivo Ministro de Estado e de acordo com as
atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos criados pelo Decreto-Lei n? 2.346, de 23 de julho de 1987,
distribuído conforme Anexo I.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercrcio de cargo
em comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
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I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma
definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de
Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na
esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a Adrninistração Pública, capitulados nos Titulos II
e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n?
7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de
1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo
também às nomeações para cargos em comissão que
impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeíros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos
r'ode!'es da União, bem como para os membros de comissões de
licitação.
tiDIiGaln~Se

Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado
pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas
de Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes
constantes dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I - atividade político-partidária:
II - profissão liberal.
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Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de
Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1? Quando a documentação ou informação prevista neste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado
tratamento especial de acordo com o estabelecído no regulamento próprio.
§ 2? O servidor que exerce funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrêncía do exercicío de suas funções e pertinentes aos assuntos
sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a
elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3? Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento,
a forma pela qual qualquer cídadão poderá ser informado sobre
os dados oficíais do Governo Federal relativos à execução dos
orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle,
no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos
de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em
desacordo com a classificação funcional-programática constante
do Orçamento Geral da União.
TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em
concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento,
durante o programa de formação, farão jus, a titulo de auxilio
financeiro, a até cinqüenta por cento da remuneração do cargo a
que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
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Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade
e observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades oro
ganizadas sob a forma de sociedades de economia mista e de
empresas públicas do Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar,
trimestralmente, no Diário Oficial informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no
prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle
Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda
os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FGs) da estrutura organizacional das secretarias de controle interno, dos Ministérios
civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a
transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FGs) existentes no âmbito do Sistema de Controle Interno.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ 1? Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle, DAS 101.6.
§ 2? Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle,
cinco cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois
cargos DAS 101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, oito cargos
DAS 102.1 e um DAS 102.2.
§ 3? Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional,
um cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS
101.3, três cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS 102.1.
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Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas
entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades
de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente da ocupação de cargo em
comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério
do Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
U - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
lU - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ I? Fica criado o cargo de Secretário de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, DAS-IOl.6.
§ 2? Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, um cargo DAS-I01.5.
§ 3? Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, bem como a
criar por transformação ou transferir no âmbito do Ministério
do Planejamento e Orçamento, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos e funções
de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e Funções Gratificadas (FGs).

Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na
formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza
setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e
regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos,
programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
§ I? O Conselho de que trata o ceput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e
terá sua composição e o regimento interno estabelecidos pelo
Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
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§ 2? O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercicio de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas
estatais com os objetivos e a execução da política econômica
mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias
básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
lU - aprovação dos parâmetros para a política de preços
e tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou olígopoliz ados, em consonância com os objetivos
macroeconômicos definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a
ser encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para a política salarial
e de beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VU - aprovação das propostas dos acordos coletivos de
trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;

VIU - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação
das empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.
Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas E statais terá:
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como membros permanentes:

a) O Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que
o presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu VicePresidente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das
E mpresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda;
II - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que
for objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem
objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal
sob sua supervisão.

§ l? Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas
reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse especifico das respectivas empresas;
II - os tit~lares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de
deliberação.
§ 2? A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas E statais exercerá as funções de Secretaria Executiva do
Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3? Os Ministros de Estado serão substituidos em seus
impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4? O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu Regimento
Interno.
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Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n? 8.460, de 17 de
setembro de 1992. o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset], poderá ser
designado para o exercicio de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que a Ciset tiver atuação."
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 943, de 16 de março de 1995.
Art. 36. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO I
Art. 14 da Medida Provisória n? 969, de 12 de abril de 1995
Carreira Finanças e Controle
Situação
D.L.2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3000
4000

1457
2444

4500
2500

Total

7000

3901

7000

Denominação
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ANEXO II
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória n? 969, de 12 de abril de 1995
Distribuição de Cargos

DAS

QUANT. TOT.

101.6
101.6

1
1

101.5

7

101.4

65

101.3

4

102.3

3

102.2

1

Denominação
-l Secretário Federal de Controle

1 Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais
4 Diretores de Departamento
1 Secretário-Adjunto de Controle
1 Corregedor-Geral
1 Secretário de Controle Interno
37 Coordenadores-Gerais
23 Delegados Federais
1 Corregedor-Adjunto
3 Diretor-Adjunto
1 Chefe de Gabinete
4 Coordenadores

101.2

78

3 Assessores
1 Assessor
78 Chefes de Divisão

102.1

14

14 Assessores

Total

174

MEDIDA PROVISÓRIA N? 970, DE 12 DE ABRIL DE 1995
Altera a Lei n.O 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os dispositivos adiante indicados da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. I?
.
o

•••••••••••••••••••••••••••••

••

•••

•••••••••••••••••••••

•

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
divida pública, concorrendo para o saneamento do setor
público;

.........................................................
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«Art. 2? Poderão ser objeto de desestatiaação, nos
termos desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas
direta ou indiretamente pela União, instituidas por lei ou
ato do Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por
qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto
da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
IV - instituiçôes financeiras públicas e estaduais que
tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas,
na forma do Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.'
§ l? Considera-se desestatização a alienação, pela
União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da
sociedade.
§ 2? Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às participações minoritárias diretas e indiretas da
União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
§ 3? Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que
trata os incisos XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I,
alinea c, e o art. 177 da Constituição, ao Banco do Brasil
S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações.»
«Art. 4? As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações;
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IV -

alienação, arrendamento, locação, comodato ou ces-

são de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial
de seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de'
seus ativos;
.
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços
públicos.
§ I? A transformação, a incorporação, a fusão ou a
cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais
poderão ser utilizadas a fim de viabilizar a implementação
da modalidade operacional escolhida.
§ 2? Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabiveis à efetivação da liquidação da empresa.»
«Art. 5? O Programa Nacionai de Desestatização terá
como órgão superior de decisão o Conselho Nacionai de
Desestatização, diretamente subordinado ao Presidente da
República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na qualidade de Presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
IH - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado.
§ I? Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto, o titular do Ministério ao qual essa empresa
ou serviço se vincule.
§ 2? Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com direito a
voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3? Participará também das reuniões, sem direito a
voto, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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§ 4? O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 5? Quando deliberar ad referendum do Conselho, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira
reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 6? O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de E stado, bem como representante de entidades
públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7? O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado
por seu Presidente.
§ 8? Nas ausências ou impedimentos do Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, as reuniões do Conselho serão presididas pelo Ministro de E stado Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
§ 9? Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão representados por substitutos por
eles designados.»

«Art. 6? Compete ao Conselho Nacionai de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da
República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de
instituições financeiras de empresas, serviços públicos e
participações minoritárias no Programa;
II - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às
desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita
pela União;
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e) a fusão, incorporação ou cisao de sociedades e a
criação de subsidiária integral, necessárias à viabilização
das desestatizações;
tl a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de
Dasestatiz ação, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos;
gj o relatório anual de suas atividades.
UI - determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao
exercício de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao
Programa Nacional de Desestatização que venham a ser
encaminhadas pelo Presidente do Conselho."
«Art. 7? Compete ao Presidente do Conselho Nacionai de Desestatiz ação:
I - presidir as reuniões do Conselho;
U - coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
UI - encaminhar à deliberação do Conselho as matérias previstas no art. 6? desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação
de servidores da Administração Pública direta e indireta,
para integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21,
inciso Hl, desta Ieí.»
«Art. 8? A desestatização de serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4?,
pressupõe a delegação, pelo Poder Público, de concessão
ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada
a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes
especificas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do
edital de desestatízação.»
«Art. 9? Sempre que houver razões que justifiquem,
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pecial do capital social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais."
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatizaçâo, de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a titulo de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluidas no Programa NacionaI de
Desestatização.
§ I? As ações representativas de participações societárias minoritárias, incluídas no Programa NacionaI de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo NacionaI de Desestatização.
§ 2? Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações
(RDA), intransferiveis e inegociáveis a qualquer titulo, em
favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional
de Desestatização.
§ 3? Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando
do encerramento do processo de desestatiaação.
§ 4? Os titulares das ações que vierem. a ser vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatiz açâo manterão as
ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se encerre o processo de desestati-

zação.»

«Art. 11. A União e as entidades da Administração
indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que vierem a ser incluidas no Programa NacionaI de
Desestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável
de. cinco dias, contados da data da publicação, no Diário
Oficial, da decisão "que determinar a inclusão da sociedade
no referido Programa, depositar as suas ações no Fundo
NacionaI de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de
bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de
conversões de debêntures, quando couber."
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«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público
das condições em que se processará a alienação do controle
acionário de empresa ou instituição financeira incluída no
Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua
situação econômica, financeira e operacional, será dada
ampla divulgação das informações necessárias, mediante a
publicação de edital, no Diário Oficial e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos,
os seguintes elementos:
a) justificativa da prívatização, indicando O percentual
do capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e
motivos que determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
di situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades por esta controladas direta ou indiretamente, e
aporte de recurso à conta capital providos direta ou indiretamente pela União Federal, nos últimos quinze anos;
1) sumário dos estudos de avaliação;
gj critério de fixação do valor de alienação, com base

nos estudos de avaliação;
h) valor minimo da participação a ser alienada;
1) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de
classe especial e os poderes nela compreendidos."
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou
iurídícas estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior »
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular
dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá
utilizá-los, preferencialmente, na quitação de suas dívidas
vencidas perante a União."
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«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacionai de Desestatisação, autorizado a definir os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
l-admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias da Caixa Econômica Federal (LH-CEF),
bem como dos titulos e créditos já renegociados e que, no
momento da renegociação, eram passíveis dessa utilização;
III - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou
contra entidades por ela controladas, inclusive aquelas em
processo de liquidação, desde que gozem de garantia ou
coo brigação do Tesouro Nacionai e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatísação, poderá incluir novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser submetido à deliberação do órgão competente do
titular das ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional
de Desestatisação que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular
das ações como instrução de voto para deliberação do ôrgão competente a que alude o caput deste artigo,»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será
administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
l-fornecer apoio administrativo e operacional,
necessário ao funcionamento do Conselho Nacionai de Desestatização, aí se incluindo os serviços de secretaria;
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JI - divulgar os processos de desestatização, bem
como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por
funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos
termos do art. 7?, inciso IV, desta lei, para o fim de prover
apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução
das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional
de Desestatização as matérias de que trata o inciso II do
art. 6? desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatiaação, para apreciação do Tribunal de Contas da
União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras
matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a
critério do Conselho Nacional de Desestatízacão, ser feito
pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de
empresa especializada."
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluidas no Programa Nacionai de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil,
das informações sobre as mesmas, necessárias à execução
dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação
ou omissão de empregados ou servidores públicos que, inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995

1486
justificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento
de informações e outros dados necessários à execução dos
processos de desestatiaação.»
«ArL 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Dasestatiz açâo caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor liquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a
juízo do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artígo.»
Art. 2? No caso de o Conselho Nacional de Desestatiz ação
deliberar a dissolução de sociedade incluida no PND, aplicar-seão, no que couber, as disposições da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990.
Art. 3? O Gestor do Fundo manterá assistência [urídica
aos ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão
da prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas
funções no referido órgão.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 945, de 16 de março de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990.
Brasília, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 971, DE 12 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União. das autarquias e das fundações públicas e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. i? A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do
art. i? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante aplicação das aliquotas estabelecidas na tabela a
seguir, com vigência a partir de i? de julho de 1994 e até a data
de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei n? 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D, Padrão IV - NA. inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D, Padrão
IV - NA, exclueíve, até o correspondente a 2.6 vezes o vencimento básico da
Classe C. Padrão IV - Nr. inclusive

10

Remuneração correspondente a 2.6 vezes o vencimento básico da Classe C. Padrão
IV - Nf exclusíve. até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C. Padrão IV.

n

12

Art. 2? A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
I - contrlbuíção mensal, com recursos do Orçamento Fiscal, de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme
definida no artigo anterior;
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II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas provenientes de contribuição dos servidores e da contribuícão a que se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3? Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional
nos prazos e nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de que trata este artigo; será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou da entidade infratora, respondendo com
as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de
11 de dezembro de 1990.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 946, de 16 de março de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória, entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N? 972, DE 20 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n.O 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera
a legislação tributária federal, e dá outras
providências.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribui·
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os dispositivos da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de
1995, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte reda·
ção:
Col. Leis Hep. Fed. Brasn, Brasina, HS"fl4): 1<1'10-1010,
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«Art. 18. À opção do contribuinte, o saldo do imposto
a pagar poderá ser parcelado em até quatro quotas iguais,
mensais e sucessivas, observado o seguinte:
IH - as demais quotas, acrescidas da variação da
Ufir verificada entre o trimestre subseqüente ao período de
apuração e o do pagamento, vencerão no último dia útil de
cada mês;
...••...................•............•.......•.......... »

«Art. 30. .
.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inc1usíve, aos casos de empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 10 do Decreto-Lei n? 1.598, de 26
de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária."
«Art. 33. O Imposto de Renda, de que trata esta Seção, será calculado mediante a aplicação da alíquota de
25% sobre a base de cálculo e pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores."
«Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa iurídica
poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o Imposto de
Renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29),
bem como os incentivos de dedução do imposto, relativos
ao Programa de Alimentação do Trabalhador, ValeTransporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atívidades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente."
«Art. 35. .
, ..
§ 2? E stão dispensadas do pagamento de que tratam
os arts. 28 e 29 as pessoas iurídícas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuizos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do anocalendário.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995

§ 3? o pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro
do ano-calendário, poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado
com base no disposto nos arts. 28 e 29.
§ 4? O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo ..
«Art. 36. .
.
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja
superior ao limite de 12.000.000 de Ufirs, ou proporcional
ao número de meses do período, quando inferior a doze me-

ses;

x - que, no decorrer do ano-calendário, tenham
suspendido ou reduzido o pagamento do imposto, na forma
do art. 35;
XI - que tenham sócios ou acionistas pessoas
jurídicas;
XII - cujo titular, sócio ou acionista, participe com
mais de cinco por cento do capital de uma ou mais sociedades, quando a soma das receitas totais das empresas interligadas ultrapassar o limite previsto no inciso I deste artigo;

XIII - cuja receita decorrente da venda de bens importados seja superior a cinqüenta por cento da receita
bruta da atividade.
Parágrafo único. .
"
«Art. 37. .
.
§ 5?

b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes
mensais (art. 35):
b.l) que o valor pago a menor decorreu da apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro, na forma da legislação comercial e fiscal; ou
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b.2) a existência de prejuízos fiscais, a partir do mês
de janeiro do referido ano-calendário .
............••••.....•••.......•.........•••......•••.•..............•.............••..............»

«Art. 40. .
.
I - pago em quota única até o último dia útil do mês
de março do ano subseqüente, se positivo;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir
do mês de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração
de rendimentos, a restituição do montante pago a maior."
«Art. 43. .
.
§ 8? O débito dos prejuízos a que se refere o parágrafo anterior poderá ser efetuado, independentemente de se
terem esgotados os recursos para sua cobrança, após o decurso de:
a) um ano de seu vencimento, se em valor inferior a
5.000 Ufirs, por devedor;
b) dois anos de seu vencimento, se superior ao límite
referido na alínea a, não podendo exceder a 25% do lucro
real, antes de computada essa dedução.
§ 9? Os prejuízos debitados em prazos inferiores,
conforme o caso, aos estabelecidos no parágrafo anterior,
somente serão dedutíveis quando houverem sido esgotados
os recursos para sua cobrança.
§ 11. Os débitos. a que se refere a alínea b do § 8? não
alcançam os créditos referidos nas alíneas a, b, c, d, e e h do
§ 3? »

«Art. 44. As pessoas jurídicas, cuja receita total, no
ano-calendário anterior, tenha sido igualou inferior a
12.000.000 de Ufírs, poderão optar, por ocasião da entrega
da declaração de rendimentos, pelo regime de tributação
com base no lucro presumido.
0'0··.· ••....... ····· ..... 0.0 ... · •..............•...........••...........•...........••............ »

«Art. 53.
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§ 1? Poderão ser deduzidos do imposto apurado na
forma deste artigo o Imposto de Renda pago ou retido na
fonte, ressalvado o disposto no art. 76, e os incentivos de
ded ução do imposto relativos ao Programa de Alimentação
do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente, bem como o disposto
no § 2? do art. 39.
§ 2? O Imposto de Renda de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente ao
de ocorrência dos fatos geradores.»
«Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar,
até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos, demonstrando os resultados auferidos no anocalendário anterior .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 57.
§ 2? No caso das pessoas iurídicas de que trata o inciso In do art. 36, a base de cálculo da contribuição social
corresponderá ao valor decorrente da aplicação do percentual de nove por cento sobre a receita bruta ajustada,
quando for o caso, pelo valor das deduções previstas no
art. 29.
...................................................................................................»

«Art. 71. Fica dispensada a retenção do Imposto de
Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável quando o beneficiário do rendimento declarar à fonte pagadora, por escrito,
sua condição de entidade imune,»
«Art. 76. O Imposto de Renda retido na fonte sobre
os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de
renda variável, ou pago sobre os ganhos Iíquidos mensais,
será:

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

§ 5? Na hipótese do § 4?, a parcela das perdas adicionadas poderá, nos anos-calendário subseqüentes, ser excluída na determinação do lucro real, até o limite corresCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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pondente à diferença positiva apurada em cada ano, entre
os ganhos e perdas decorrentes das operações realizadas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . • • . . . . . •• . . . . •»

«Art. 89. Serão aplicadas multas de mil Ufirs e de
duzentas Ufirs, por mês ou fração de atraso, às pessoas
jurídicas, cuja escrituração no Diário ou Livro Caixa (art.
45, parágrafo único); respectivamente, contiver atraso superior a noventa dias, contado a partir do último mês escriturado.
§ I? O prazo previsto neste artigo não beneficia as
pessoas juridicas que se valerem das regras de redução ou
suspensão dos tributos de que trata o art. 35.
§ 2? A não regularização no prazo previsto na intimação acarretará o agravamento da multa em cem por cento
sobre o valor anteriormente aplicado, sem prejuízo do disposto no art. 47.»
«Art. 90. .
.
'Art. 14. O valor do ITR deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele em que o contribuinte
for notificado.
«Art. 91.
Parágrafo único.

.

.
.

a.2) o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa média
mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida
Mobiliária Federal Interna, calculados a partir dá data do
deferimento até o mês anterior, ao-do pagamento, e de um
por cento relatívamente ao mês em que o pagamento estíver sendo efetuado;
...................................................................................................»

«Art. 95. As empresas industríais titulares de Programas E speciaís de Exportação aprovados até 3 de junho
de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de ,Exportação [Befiex), poderão compensar o prejuízo fiscal verificado em um períodoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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base com o lucro real determinado nos seis anos-calendário
subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros
ou dividendos a seus .rocios ou acionístas.»
Art. 2? O disposto na alinea b do § 3? do art. 43 da Lei n?
8.981, de 1995, somente se aplica aos créditos relativos a:
I - operações de empréstimos, ou qualquer forma de
adiantamento de recursos:
II - aquisição de titulos e valores mobiliários de renda fixa, cujo devedor ou emitente seja pessoa [urídica de direito público, ou empresa sobre o seu controle, sociedade de economia
mista, ou sua subsidiária;
III - fundos administrados por qualquer das pessoas
jurídicas referidas no inciso lI.
Parágrafo único. Está também abrangida pelo disposto na
alinea b do § 3? do art. 43 da Lei n? 8.981, de 1995, a parcela do
crédito correspondente ao lucro diferido nos termos do art. 10
do Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Art. 3? O saldo credor da conta de correção monetária de
que trata o inciso II do art. 4? da Lein? 7.799, de 10 de julho de
1989, apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, será computado na determinação do lucro real, podendo o
contribuinte diferir, com observância do disposto nos arts. 4? e
8? desta medida provisória, a tributação do lucro inflacionário
não realizado.
Art. 4? Considera-se lucro inflacionário, em cada anocalendário, o saldo credor da conta de correção monetária, ajustado pela diminuição das variações monetárias e das receitas e
despesas financeiras computadas na determinação do lucro
liquido do ano-calendário.
§ I? O ajuste será procedido mediante a dedução, do saldo
credor da conta de correção monetária, de valor correspondente
à diferença positiva entre a soma das despesas financeiras com
as variações monetárias passivas e a soma das receitas financeiras com as variações monetárias ativas.
§ 2? O lucro inflaciOnário a tributar será registrado em
conta especial do Livro de Apuração do Lucro Real, e o saldo
transferido do ano-calendário anterior será corrigido monetariamente com base na variação do valor da Ufir verificada entre o
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primeiro dia seguinte ao do balanço de encerramento do anocalendário anterior e o dia seguinte ao do balanço do exercicio
da correção.
Art. 5? Em cada ano-calendário considerar-se-á realizada
parte do lucro inflacionário proporcional ao valor, realizado no
mesmo pertodo, dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária.
.
§ I? O lucro inflacionário realizado em cada anocalendário será calculado de acordo com as seguintes regras:
a) será determinada a relação percentual entre o valor dos
bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizado

no ano-calendário, e a soma dos seguintes valores:
a.1) a média do valor contábil do ativo permanente no
início e no final do ano-calendário:
.
a~2) a média dos saldos, no inicio e no fim do anocalendário, das contas representativas do custo dos imóveis. não
classificados no ativo permanente, das contas representativas
das aplicações em ouro, das contas representativas de adiantamentos a fornecedores de bens sujeitos à correção monetária,
sal vo se o contrato prever a indexação do crédito, e de outras
contas que venham a ser determinadas pelo Poder Executivo,
considerada a natureza dos bens ou valores que representem;
b) o valor dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária, realizado no ano-calendário, será a soma dos seguintes valores:
.
b.1) custo contábil dos imóveis existentes no estoque no
início do ano-calendário e baixados no curso deste;
b.2) valor contábil, corrigido monetariamente até a data da
baixa, dos demais bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária, baixados no curso do ano-calendárío:
b.3) quotas de depreciação, amortização e exaustão, computadas como custo ou despesa operacional do ano-calendário.
bA) lucros ou dividendos, recebidos no ano-calendário, de
quaisquer participações societárias registradas como investi-

mento;

c) o montante do lucro inflacionário realizado do anocalendário será determinado mediante a aplicação da percentaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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gem de que trata a alínea a sobre o lucro inflacionário do mesmo ano-calendário;
d) a percentagem de que trata a alínea a será também aplícada, em cada ano, sobre o lucro inflacionário, apurado nos
anos-calendário anteriores, excetuado o lucro inflacionário acuo
mulado existente em 31 de dezembro de 1994.
§ 2? O .contribuinte que optar pelo diferimento da tributação do lucro inflacionário não realizado deverá computar na determinação do lucro real o montante do lucro inflacionário realizado (§ 1?) ou o valor determinado de acordo com o disposto no
art. 9?, e excluir do lucro líquido do ano-calendário o montante
do lucro inflacionário do próprio ano-calendário.
Art. 6? A pessoa [urídica deverá considerar realizado em
cada ano-calendário, no mínimo, dez por cento do lucro inflacionário, quando o valor, assím determínado, resultar superior ao
apurado na forma do § 1? do art. 5?
§ 1? A realização de que trata este artigo aplica-se inclusive ao valor do lucro ínflacionário apurado no próprio anocalendário.
§ 2? Quando a realização de que trata o art. 5? resultar superíor à parcela míníma a que se refere o caput deste artigo, o
valor excedente será deduzído das parcelas do lucro inflacionário a realizar em cada ano, na mesma proporção verificada entre
o valor do excedente e o valor do saldo do lucro ínflacionárío a
realizar, deduzido da parcela mínima referida.
Art. 7? Nos casos de incorporação, fusão, cisão total ou
encerramento de atividades, a pessoa iurídíca incorporada, fusíonada, cindida ou que encerrar atividades deverá considerar
integralmente realizado o lucro inflacionárío acumulado.
§ 1? Na cisão parcial, a realização será proporcional à parcela do ativo, sujeito à correção monetária, que tiver sido vertida.
§ 2? Para os efeitos deste artigo, considera-se lucro inflacionárío acumulado a soma do lucro inflacionário de anoscalendário anteriores, corrigido monetariamente, deduzida das
parcelas realizadas.
Art. 8? A partir de 1? de janeiro de 1996, a pessoa jurídica
deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo, 11120 do
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lucro inflacionário, corrigido monetariamente, apurado em cada
ano-calendário anterior.
Parágrafo único. A parcela realizada na forma deste artigo
integrará a base de cálculo do imposto de renda devido mensalmente.
Art. 9? A pessoa jurídica que tiver saldo de lucro inflacionário a tributar e que vier a ser tributada pelo lucro arbitrado
deverá adicionar esse saldo, corrigido monetariamente, à base
de cálculo do Imposto de Renda.
Art. 10. A partir de 1? de janeiro de 1996, a base de cálculo do Imposto de Renda, em cada mês, de que trata o art. 28 da
Lei n? 8.981, de 1995, será determinada mediante a aplicação do
percentual de 3,5% sobre a receita bruta registrada na escrituração auferida na atividade.
§ 1? Nas seguintes atividades, o percentual de que trata
este artigo será de:
a) um por cento sobre a receita bruta mensal auferida na
revenda de combustível;
b) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida sobre a prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços
de transporte, exceto o de carga;
c) vinte por cento sobre a receita bruta mensal auferida
com as atividades de:
c.l) prestação de serviços, cuja receita remunere essencialmente o exercicio pessoal, por parte dos sócios, de profissões
que dependam de habilitação profissional legalmente exigida; e
c.2) intermediação de negócios, da administração de imóveis, locação ou administração de bens móveis;
d) 3,5% sobre a receita bruta mensal auferida na prestação
de serviços hospitalares.
§ 2? No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade.
§ 3? As receitas provenientes de atividade incentivada não
comporão a base de cálculo do imposto na proporção do benefício a que a pessoa iurídíca, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
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Art. 11. A partir de I? de janeiro de 1996, o lucro real ou
arbitrado da pessoa jurídica estará sujeito a um adicional do
imposto de renda à alíquota de dez por cento sobre a parcela:
I -do lucro real que ultrapassar R$ 204.000,00;
11 - do lucro arbitrado que ultrapassar R$ 17.000,00.
§ I? A alíquota do adicional de que trata este artigo será
de quinze por cento para bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de titulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de cré-

dito, empresas de seguros privados e de capitalização e ent.idades de previdência privada aberta.
§ 2? O valor do adicional será recolhido integralmente,
não sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 3? O limite previsto no inciso I será proporcional ao número de meses transcorridos do ano-calendário, quando o período de apuração for inferior a doze meses.

Art. 12. O disposto nos arts. 42 e 58 da Lei n? 8.981, de
1995, vigorará até 31 de dezembro de 1995.
Art. 13. A partir de I? de abril de 1995, os juros de que
tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei n? 8.847,
de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6? da Lei
n? 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n? 8.981,
de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
a.2 da Lei n? 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 947, de 22 de março de 1995.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de
'sua publicação, produzindo efeitos a partir de I? de janeiro de
1995, exceto os arts. 10 e 11, que produzirão efeitos a partir de
19 de janeiro de 1996, e o art. 13, com vigência a partir de J9 de
abril de 1995.
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Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, e, especificamente, o § 3? do art. 44, o § 4? do art. 88, e os arts. 104, 105
e 113 da Lei n? 8.981, de 1995, bem como o inciso IV do art. 7?
das Leis nss 8.256, de 25 de novembro de 1991, e 8.857, de 8 de
março de 1994.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro PulIen Parente
MEDIDA PROVISÚRIA N? 973, DE 20 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor
do PIS/Pasep e Cofins nos casos que especifica, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? O produtor exportador de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam
as Leis Complementares n?s 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3
de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Art. 2? A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida
neste artigo.
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Art. 3? Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art.
1º, tendo em vista o valor constante da respectiva nota fiscal de
venda, emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4? Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensação do Imposto sobre
Produtos Industrializados devido, pelo produtor exportador,
nas operações de venda no mercado interno, far-sa-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5? A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias recolhidas em pagamento das contribuições referidas no
art. I?, bem assim a compensação mediante crédito, implica
imediato estorno, pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6? O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida
provisória, inclusive quanto aos requisitos e à periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7? O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8? São declarados insubsistentes os atos praticados
com base na Medida Provisória n? 905, de 21 de fevereiro de
1995.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 948, de 23 de março de 1995.
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Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÚRIA N? 974, DE 20 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a contratar
com a Itaipu Binacional pagamento de débito junto ao Tesouro Nacional com títulos da
dívida externa brasileira, denominados
«Btezil lnvestment Bond (BIB)", em valor
correspondente a até US$ 92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar contrato com a Itaípu Binacional para pagamento de débito junto
ao Tesouro Nacional com títulos da dívida externa brasileira,
denominados Brazil Investment Bond (BIB), em valor correspondente a até US$ 92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América).
Art. 2? O débito a que se refere o artigo anterior, decorrente substancialmente do Aviso MF-087/85, que autorizou o
Tesouro Nacional a honrar garantia prestada a empréstimo externo em benefício da Itaipu Binacional, será cancelado pelo Tesouro Nacional após comunicação do Morgan Guaranty Trust
Company of New York, Agente Fiscal dos títulos referidos no
art. I?
Art. 3? Os títulos serão recebidos pela Itaipu Binacional
em pagamento de dívida da Administração Nacional de Eletricidade (Ande), empresa estatal paraguaia detentora de metade do
capital da Itaípu Bínacíonal, em operação externa vinculada a
operação interna.
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Art. 4? O contrato entre a Itaípu Binacional e a União Federal, com ínterveníência da Ande, terá as seguintes condições
financeiras:
I - os títulos serão recebidos pela Itaipu Binacional pelo
seu valor nominal;
II - o deságio obtído pela Ande no mercado secundárío,
em decorrência da aquisição dos títulos, será rateado com o Tesouro NacionaI e por este apropriado na proporção de cinqüenta
por cento de seu montante;
III - os custos em que, comprovadamente, incorrer a Ande para aquisição dos títulos serão deduzidos do deságio, previamente ao rateio previsto no inciso anterior, até o limite de
dez por cento do valor total da operação;
Art. 5? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 949, de 23 de março de 1995.
Art. 6? Esta medída provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro PuIlen Parente
MEDIDA PROVISÚRIA N? 975, DE 20 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da. Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
8. que se refere o § I? do art. 22 da Lei D.O
8.212, de 24 de julbo de 1991, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Para efeito exclusivo de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionaís Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n? 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos
Decretos-Leis n?s 2.445 e 2.449, de 29 de junho de 1988, e 21 de
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julho de 1988, respectivamente, as pessoas juridicas referidas no
§ I? do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão
efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I· - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso
de novas receitas;
II - valores correspondentes a diferenças positivas:
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações swap ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do
exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
di despesas de câmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
1) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
di atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluidos
na receita bruta operacional;
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v - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas:
a) parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisoes ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluidos
na receita bruta operacional;
VI - no caso de empresas de capitalização:
a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluidos
na receita bruta operacional.
§ l? Consideram-se despesas ou encargos, para fins do
disposto neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada
a dedução de juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2? No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas operações, desde que destacados de qualquer outra
espécie de remuneração ou de atualização.
§ 3? A correção monetária do imobilizado de arrendamento mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor
das despesas e dos encargos de que tratam as alineas a a d do.
inciso IH.
§ 4? No caso das empresas de arrendamento mercantil, a
dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os recursos que deram origem às deduções de que tratam as alineas a a c do inciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5? Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é
o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6? As exclusões de deduções previstas neste artigo
restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades
nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.
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Art. 2? Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas
jurídicas mencionadas no § I? do art. 22 da Lei n? 8.212, de
1991, obrigadas à contribuição de que trata a Lei Complementar
n? 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 3? As empresas públicas, sociedades de economia
mista e respectivas subsidiárias, e quaisquer outras .sociedades
controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas a pessoa jurídica pela legislação do imposto
de renda, e as sociedades cooperativas, em relação às operações
praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados com prejuízo que não representem ingresso de
novas receitas.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 950, de 23 de março de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de I? de junho de
1994.
Art. 6? Ficam revogados o art. 5? da Lei n? 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2? do art. I? do Decreto-Lei
n? 2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 2.449,
de 1988.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA N? 976, DE 20 DE ABRIL DE 199.5
Dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera disposições das Leis n?s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995

1506
Art. 1? A partir de l? de setembro de 1994, o salário mínimo fica fixado em R$70,00 (setenta reais), mensais, R$2,33 (dois
reais e trinta e três centavos) diários e R$0,32 (trinta e dois centavos) horários.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política nacional do salário mínimo, bem assim sobre novas medidas necessárias à compatibilização da mesma com o equilíbrio das contas
públicas, especialmente na área da Previdência Social.
Art. 2? O art. 30 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 30. .
.
1.
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea
anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos a seu
serviço, no dia 2 do mês seguinte ao de competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o
vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário;
III - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art.
25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção, na forma estabelecida em
regulamento .
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Art. 3? Os arts. 106, com a redação dada pelas Leis
nOs 8.861, de 25 de março de 1994, e 8.870, de 15 de abril de
1994, e 143 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural, será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a
apresentação da Carteira de Identificação e Contribuição
(CIC) referida no § 3? do art. 12 da Lei n? 8.212, de 24 de
julho de 1991.
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Parágrafo único. A comprovação do exercícío de atividade rural referente a período anterior a 16 de abril de
1994, observado o disposto no § 3? do art. 55 desta lei, farse-á alternativamente através de:
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
desde que homologada pelo INSS;
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de
produtores em regime de economia familiar;
V - bloco de notas do produtor rural."
«Art. 143. O trabalhador rural ora epquadrado como
segurado obrigatório no Regime Geral de Previdêncía Social, na forma da alinea a do inciso I, ou do inciso IV ou
VII do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por
idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta lei,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que descontínua, no periodo imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência do referido benefício."
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 951, de 23 de março de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N? 977, DE 20 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redaçiio a dispositivos das
Leis n.os 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e
8.541, de 23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do Imposto sobre a Renda
e proventos de Qualquer natureza e dá outras providências.
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o VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
Art. 1 ~ O disposto no art. 2? da Lei n? 8.849, de 28 de janeiro de 1994, somente se aplica aos dividendos, bonificações
em dinheiro, lucros e outros interesses, apurados a partir de I?
de janeiro de 1994, pagos ou creditados por pessoa jurídica tríbutada com base no lucro real a sócíos ou acionistas, pessoas
físicas ou jurídicas, residentes ou domíciliadas no País.
Art. 2? Os disposítivos da Lei n? 8.849, de 1994, adiante
indicados, passam a vigorar com a seguinte redação,
remunerando-se para 9º o seu art. 8º:
«Art. 2?
§ I? O imposto descontado na forma deste artigo será:

.

a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste
anual do beneficiárío pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção
monetária, compensável com o Imposto de Renda que a
pessoa jurídica beneficiária, tríbutada com base no lucro
real, tiver de recolher relatívo à distribuição de dividen·
dos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
§ 2? A compensação a que se refere a alinea b do parágrafo anterior poderá ser efetuada com o Imposto de
Renda, que a pessoa jurídica tiver que recolher, relativo à
retenção na fonte sobre a distribuição de lucros ou dividendos a beneficiárío residente ou domiciliado no exteríor.
§ 3? Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 1994, o imposto a que' se refere este artigo
será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Refe·
rência (Ufir], pelo valor desta fixado para o mês de ocorrência do fato gerador.
§ 4? A incidência prevista neste artigo alcança exclusivamente a distribuição de lucros apurados na escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base no
lucro real.
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§ 5? Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 1994, o imposto descontado na forma deste
artigo será recolhido até o último dia útil do mês seguinte
àquele em que ocorrer o fato gerador, reconvertido para
reais com base na expressão monetária da Ufir vigente no
mês de pagamento.
Art. 3? Os aumentos de capital das pessoas juridicas
mediante incorporação de lucros ou reservas não sofrerão
tributação do Imposto sobre a Renda.
§ i? Podem ser capitalizados nos termos deste artigo
os lucros apurados em balanço, ainda que não tenham sido
submetidos à tributação.
§ 2? A isenção estabelecida neste artigo se estende
aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, beneficiárias de
ações, quotas ou quinhões resultantes do aumento do capital social, e ao titular da firma ou empresa individual.
§ 3? O disposto no § 2? não se aplica se a pessoa
jurídica, nos cinco anos anteriores à data de incorporação
de lucros ou reservas ao capital, restituiu capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social; neste
caso, o montante dos lucros ou reservas capitalizados será
considerado, até o montante da redução do capital, corrigido monetariamente com base na variação acumulada da
Ufir, como lucro ou dividendo distribuido, sujeito, na forma da legislação em vigor, à tributação na fonte e na declaração de rendimentos, quando for o caso como rendimento dos sócios, dos acionistas ou do titular da pessoa
jurídica.
§ 4? Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco anos subseqüentes à data da incorporação de lucros ou reservas,
restituir capital social aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social ou, em caso de liquidação, sob a
forma de partilha do acervo liquido, o capital restituido
considerar-se-á lucro ou dividendo distribuido, sujeito, nos
termos da legislação em vigor, à tributação na fonte e na
declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos acionistas ou do titular.
§ 5? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
nos casos de:
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a) aumento do capital social mediante incorporação de
reserva de capital formada com ágio na emissão de ações,
com o produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, ou com correção monetária do, capital;
b) redução de capital em virtude de devolução aos herdeiros da parte de sócio falecido, nas sociedades de pessoas;

c) rateio do acervo liquido da pessoa [urídica dissolvida, se o aumento de capital tiver sido realizado com a incorporação de ações ou quotas bonificadas por sociedade
de que era sócia ou acionista;
d) reembolso de ações, em virtude de exercicio, pelo
acionista, de direito de retirada assegurado pela Lei n?
6A04, de 15 de dezembro de 1976,
§ 6? O disposto nos §§ 3? e 4? não se aplica às sociedades de investimento isentas de imposto,
§ 7? A sociedade incorporadora e a resultante da fusão sucedem as incorporadas ou fundidas, sem interrupção
de prazo, na restrição de que tratam os §§ 3? e 4?,
§ 8? As sociedades constituidas por cisão de outra e
a sociedade que absorver parcela de patrimônio da sociedade cindida sucedem a esta, sem interrupção de prazo, na
restrição de que tratam os §§ 3? e 4?,
§ 9" Nos casos dos §§ 7" e 8", a restrição aplica-se ao
montante dos lucros ou reservas, capitalizados proporcional à contribuição:
a) da sociedade incorporada ou fundida para o capital
social da incorporadora ou resultante da fusão; ou
b) de parcela do patrimônio líquido da sociedade cindida para o capital social da sociedade que absorveu essa
parcela.
Art. 4?
,
.
Art. 5? A soma das deduções a que se referem as
Leis n?s 6.321, de 14 de abril de 1976, 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e o Decreto-Lei n? 2.433, de 19 de maio de
1988, não poderá reduzir o imposto devido em mais de oito
por cento, observado o disposto no § 2? do art. 10 da Lei n?
8.541, de 23 de dezembro de 1992.
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Art. 6? A soma das deduções a que se referem o § 2?
do art. 26 da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e o §
2? do art. I? da Lei n? 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá reduzir o imposto devido pela pessoa jurídica em mais
de cinco por cento, observado o disposto no § 2? do art. 10
da Lei n? 8.541, de 1992.
Parágrafo único. O valor absoluto do limite global
dos incentivos de que trata' este artigo será fixado anualmente pelo Poder Executivo, obedecido o limite nele estabelecido.
.
Art. 7?
Art. 8? O beneficiário dos rendimentos de que trata o
art. 2? que, mediante prévia comunicação à Secretaria da
Receita Federal, optar pela aplicação do valor dos lucros e
dividendos recebidos, na subscrição de aumento de capital
de pessoa jurídica, poderá requerer a restituição do correspondente Imposto de Renda retido na fonte por ocasião da
distribuição.
§ I? A restituição subordina-se ao atendimento cumulativo das seguintes condições:
a) os recursos sejam aplicados, na subscrição do aumento de capital de pessoa [urídica tributada com base no
Iucro real, no prazo de até noventa dias da data em que os
rendimentos foram distribuidos aos beneficiário;
b) a incorporação, mediante aumento do capital social
da pessoa jurídica receptora, ocorra no prazo de até noventa dias da data em que esta recebeu os recursos;
c) O valor dos lucros e dividendos recebidos até 31 de
dezembro de 1994, será convertido em quantidade de Ufir
pelo valor desta vigente no mês da distribuição, e reconvertido para reais com base no valor da Ufir fixado para o
mês dos atos referidos na alineas a e b.
§ 2? O valor do imposto a restituir, em relação aos
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, será
o correspondente à quantidade de Ufir, determinada nos
termos de § 3? do art. 2?, aplicando-se, para a reconversão
em reais, o valor da Ufir vigente no mês da restituição, a
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qual deverá ser efetuada no prazo de sessenta dias, contados da incorporação a que se refere a alinea b.
§ 3? Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de I? de janeiro de 1995, o valor do imposto de renda na
fonte, ou pago pelo contribuinte, correspondente às receitas computadas na base de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica, poderá, para efeito de compensação com o
imposto apurado no encerramento do ano-calendário, ser
atualizado, monetariamente, com base na variação da Ufir
verificada entre o trimestre subseqüente ao da retenção ou
pagamento e o trimestre seguinte ao da compensação.
§ 4? Ao aumento de capital procedido nos termos
deste artigo aplicam-se as normas do art 3?, relativamente
à tributação pelo imposto de renda.
§ 5' Fica o Ministério da Fàzenda autorízado a expedir normas necessárias à execução do disposto neste artiso.»

Art. 3? Os arts. 43 e 44 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 43. .
.
§ 2? O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, bem como
a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, e o
imposto e a contribuição incidentes sobre a omissão serão
definitivos.
§ 3? A base de cálculo de que trata este artigo será
convertida em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) pelo valor desta no mês da omissão.
§ 4? Considera-se vencido o imposto e as contribuições para a seguridade social na data da omissão.
Art. 44. .
.
§ I? O fato gerador do imposto de renda na fonte
considera-se ocorrido no dia da omissão ou da redução indevida .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1)
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Art. 4? As multas previstas na legislação tributária federal, cuja base de cálculo seja o valor da operação, serão calculadas sobre o valor desta, atualizado monetariamente com base
na variação da Ufir verificada entre o mês da operação e o mês
do respectivo pagamento ou lançamento de oficio.
Parágrafo único. No caso de lançamento de oficio, a base
de cálculo da multa, atualizada monetariamente na forma deste
artigo, será convertida em quantidade de Ufir, pelo valor desta,
vigente no mês do lançamento.
Art. 5? Presume-se, para efeitos legais, rendimento pago
aos sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na proporção da
participação do capital social, ou integralmente ao titular da
empresa individual, o lucro arbitrado deduzido do imposto de
renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo único. Em relação aos fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 1994, o rendimento referido no caput deste artigo será tríbutado, exclusivamente na fonte, à alíquota de
15%, devendo o imposto ser recolhido até o último dia útil do
mês seguinte ao do arbitramento.
Art. 6? Fica reduzida para 1,5% a alíquota do Imposto de
Renda na Fonte, de que tratam os arts. 52 e 53 da Lei n? 7.450,
de 23 de dezembro de 1985.
Art. 7? O Banco Central do Brasil poderá deduzir da base
de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) as despesas por ele incorridas com operações realizadas para regular e executar as políticas monetária e cambial do Governo Federal, vedada a dedução de
qualquer despesa administrativa.
Art. 8? Ficam convalidados os atos praticados com base
na MedídaProvlsõria n? 952, de 23 de março de 1995.
Art. 9? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos, com referência aos arts. I?,
2? e 5?, a partir de I? de janeiro de 1994, observado o período de
vigência da Ufir diária, nos termos da legislação pertinente.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 978, DE 20 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real,
e dá outras providências.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional
Art. I? A partir de I? de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser o Real (art. 2? da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
§ I? As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do simbolo R$.
§ 2? A centésima parte do Real, denominada centavo, será
escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a
unidade.
§ 3? A paridade entre o Real e o Cruzeiro Real, a partir de
I" de julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade Real
de Valor (URV) e o Cruzeiro Real fixada pelo Banco Central do
Brasil para o dia 30 de junho de 1994.
§ 4? A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá fixa para os fins previstos no art. 3?, § 3?, da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994, e o art. 2? desta medida provisória.
§ 5? Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária nos mercados de valores mobiliários e de titulos da dívida pública, na cotação de moedas. estrangeiras, na Unidade Fiscal de Referência (Ufir) e na determinação da expressão monetária de outros valores que necessitem da avaliação de grandezas
inferiores ao centavo, sendo as frações resultantes desprezadas
ao final dos cálculos.
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Art. 2? O Cruzeiro Real, a partir de 1? de julho de 1994,
deixa de integrar o Sistema Monetário Nacional, permanecendo
em circulação como meio de pagamento as cédulas e moedas dele representativas, pelo prazo de trinta dias, na forma prevista
nos §~ 3? e 4? do art. 3? da Lei n? 8.880, de 1994.
§ 1? Até o último dia útil de julho de 1994, os cheques ainda emitidos com indicação de valor em Cruzeiros Reais serão
acolhidos pelas instituições financeiras e pelos serviços de conpensação, sem prejuízo do direito ao crédito, nos termos da le·
gíslação pertinente.
§ 2? Os prazos previstos no caput e no parágrafo anterior
poderão ser prorrogados pelo Banco Central do Brasil.
§ 3? Os documentos de que trata o § 1? serão acolhidos e
contabilizados com a paridade fixada, na forma do art. 1?, § 3?,
para o dia 1? de julho de 1994.
Art. 3? O Banco Central do Brasil emitirá o Real mediante a prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente, observado o disposto no art. 4? desta medida provisória.
§ 1? As reservas internaciónais passíveis de utilização para composição do lastro para emissão do Real são os ativos de
liquidez internacional denominados ou conversíveis em dólares
dos Estados Unidos da América.
§ 2? A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência
a que se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos da América para cada Real emitido.
§ 3? Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas vinculadas não se incorporarão a estas, sendo incorporadas
às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 4? O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios
aprovados pelo Presidente da República:
a) regulamentará o lastreamento do Real;
b) definirá a forma como o Banco Central do Brasil admínistrará as reservas internacionais vinculadas;
c) poderá modificar a paridade a que se refere o § 2? deste
artigo.
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§ 5? O Ministro de Estado da Fazenda submeterá ao Presidente da República os critérios de que trata o parágrafo ante-

rior.

Art. 4? Observado o disposto nos artigos anteriores, o
Banco Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o seguinte:
I - limite de crescimento para o trimestre outubrodezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) para as emissões de Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;
H - limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as emissões de Real no conceito ampliado;
IH - nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a programação monetária de
que trata o art. 6? desta medida provisória estimará os percentuais de alteração das emissões de Real em ambos os conceitos
mencionados acima.
§ I? Para os propósitos do contido no caput deste artigo, o
Conselho Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, definirá os componentes do
conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o art. 3? desta medida provisória.
§ 2? O Conselho Monetárío Nacional, para atender a situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes
dos percentuais previstos no caput deste artigo.
§ 3? O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do
Ministro de Estado da Fazenda, submeterá ao Presidente da
República os critérios referentes à alteração de que trata o § 2?
deste artigo.
§ 4? O Conselho Monetário Nacionai, de acordo com diretrizes do Presidente da República, regulamentará o disposto
neste artigo, inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das emissões autorizadas e em circulação e a definição de
emissões no conceito ampliado.

Art. 5? Serão grafadas em Real, a partir de I? de julho de
1994, as demonstrações contábeis e financeiras, os balanços, os
cheques, os títulos, os preços, os precatórios, os valores de contrato e todas as demais expressões pecuniárias que se possam
traduzir em moeda nacional.
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CAPÍTULO II
Da Autoridade Monetária
Art. 6? O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre,
programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no
mínimo:

I - estimativas das faixas de variação dos principais
agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar
a estabilidade da moeda;
11 - análise da evolução da economia nacional prevista
para o próximo trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ l? Após a aprovação do Conselho Monetário Nacionai, a
programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
§ 2? O Congresso Nacional poderá, com base em parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar
do seu recebimento.
§ 3? O decreto legislativo referido no parágrafo anterior
limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum da programação
monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 4? Decorrido o prazo a que se refere o § 2? deste artigo,
sem apreciação da matéria pelo Plenário do Conselho Nacional,
a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5? Rejeitada a programação monetária, nova programação deverá ser encaminhada, nos termos deste artigo, no prazo
de dez dias, a contar da data de rejeição.
§ 6? Caso o Congresso Nacional não aprove a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se
destina, fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia
até sua aprovação.
Art. 7? O Presidente do Banco Central do Brasil enviará,
através do Ministro de Estado da Fazenda, ao Presidente da
República e aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:
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I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;

II - demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Art. 8? O Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei
n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a ser integrado pelos
seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de
Presidente;
H - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IH - Presidente do Banco Central do Brasil.
§ I? O conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar,
nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum dos
demais membros.
§ 2? Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião
que se seguir àquela deliberação.
§ 3? O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4? O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 5? O Banco Central do Brasil funcionará como secretaria executiva do conselho.
§ 6? O regimento interno do Conselho Monetário Nacional
será aprovado por decreto do Presidente da República, no prazo
máximo de trinta dias, contados da publicação desta medida
provisória.
§ 7? A partir de 30 de junho de 1994, ficam extintos os
mandatos de membros do Conselho Monetário Nacionai nomeados até aquela data.
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Art. 9? É criada junto ao Conselho Monetário Nacional a
Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros:
Presidente e quatro Diretores do Banco Central do
I
Brasil;
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
H
IH
Secretário Executivo do Ministério do Planejamento
e Orçamento;
IV - Secretário-Executivo e Secretários do Tesouro Nacionai e de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
§ I? A comissão será coordenada pelo Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 2? O regimento interno da Comissão Técnica da Moeda e.
do Crédito será aprovado por decreto do Presidente da Repúblíca.

Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moeda e do Cré-.
dito:
I - propor a regulamentação das matérias tratadas na
presente medida provisória, de competência do Conselho Monetário Nacional;
H - manifestar-se, na forma prevista em seu regimento,
previamente sobre as matérias de competência do Conselho Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei n?
4.595, de 1964;
IH - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Funcionarão também junto ao Conselho Monetário Nacional as seguintes Comissões Consultivas:
I
de Normas e Organização do Sistema Financeiro;
H
de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
IH
d e Crédito Rural;
IV
de Crédito Industrial;
V
de Endividamento Público;
VI
de Política Monetária e Cambial.
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§ 1? A organização, a composiçao e o funcionamento das
Comissões Consultivas serão objeto de regimento interno, a ser
aprovado por decreto do Presidente da República.
§ 2? Ficam extintos, a partir de 30 de junho de 1994, os
mandatos dos membros das Comissões Consultivas.

CAPÍTULO III
Das Conversões para Real
Art. 12. Na operação de conversão de Cruzeiros Reais para Real, serão adotadas quatro casas decimais no quociente da
divisão.
§ 1? Em todos os pagamentos ou liquidações de soma a receber ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para
todos os efeitos legais, os valores inferiores ao correspondente a
um centavo de Real.
§ 2? Nas instituições financeiras e nas demais entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a soma
das parcelas desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será
recolhida e creditada ao Tesouro Nacional, no prazo a ser fixado pelo Poder Executivo, para ser utilizada em programas
emergenciais contra a fome e a miséria, conforme regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 13. A partir de 1? de julho de 1994, todos os valores
expressos em URV passam a ser expressos, de pleno direito, em
igual número de Reais.

Art. 14. As obrigações pecuniárias expressas em Cruzeiros Reais que não tenham sido convertidas em URV até 30 de
junho de 1994, inclusive, serão, em 1? de julho de 1994, obrigatoriamente convertidas em Real, de acordo com as normas desta
medida provisória.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicase às obrigações que tenham sido mantidas em Cruzeiros Reais
por força do contido na Lei n? 8.880, de 1994, inclusive em seu
art. 16.
Art. 15. Serão convertidos em Real, em 1? de julho de
1994, segundo a paridade fixada para aquela data:
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I
as contas correntes;
II
os depósitos à vista nas instituições financeiras;
III
os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancário junto ao Banco Central do Brasil.
Art. 16. Observado o disposto nos §§ I? a 4? deste artigo,
serão igualmente convertidos em Real, em I? de julho de 1994,
de acordo com a paridade fixada para aquela data:
I - os saldos das cadernetas de poupança;
II - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da
captação de cadernetas de poupança;
III - os saldos das contas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, do Fundo de Participação PIS/Pasep e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;
IV - as operações de crédito rural;
V - as operações ativas e passivas dos Sistemas Financeiro da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o
disposto nos arts. 20 e 21 desta medida provisória;
VI - as operações de seguro, de previdência privada e
de capitalização;
VII - as demais operações contratadas com base na Taxa
Referencial (TR) ou no indice de remuneração básica dos depósitos de poupança;
VIII - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas nas alineas anteriores.
§ I? A conversão de que trata este artigo será precedida
de atualização pro rata tempere, desde a data do último aniversário até 30 de junho de 1994, inclusive, ·mediante a aplicação da
Taxa Referencial (TR) ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma da legislação vigente.
§ 2? Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro
rata tempere; desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa Referencial (TR) ou o referencial legal ou contratual
pertinente e juros, na forma da legislação vigente.
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§ 3? O crédito da remuneração básica e dos juros, no que
diz respeito às cadernetas de poupança, ocorrerá somente nas
datas de aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.
§ 4? Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho
Monetário Nacionai, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros 'Privados, dentro
de suas respectivas competências, regulamentarão o disposto
neste artigo.
Art. 17. Os valores das prestações de financiamentos habitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e entidades de previdência privada, quando em condições análogas às utilizadas no Sistema Financeiro da Habitação, expressos em Cruzeiros Reais; no mês
de junho de 1994, serão convertidos em Real, no dia I? de julho
de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o Real, fixada para aquela data.
Parágrafo único. São mantidos o indice de reajuste e a periodicidade contratualmente estabelecidos para atualização das
prestações de que trata este artigo.
Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil e as instituições financeiras terão seu saldo atualizado, pela
taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selíc), até 30 de junho de 1994 e convertidos para Real
em 1Q de julho de 1994, pela paridade fixada para aquela data.
Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais,
sem cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção
monetária prefixada, serão convertidas em Real, no dia 1~ de
julho de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o
Real, fixada para aquela data.
Art. 20. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais,
com cláusula de correção monetária baseada em indices de preços, em que a periodicidade de reajustes plenos é igualou menor que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em
Real, no dia 1~, de julho de 1994, observada a paridade fixada
para 'aquela data, reajustando-se pro rata tetapore os valores
contratuais expressos em Cruzeiros Reais desde o último aniversário até o dia 30 de junho de 1994, inclusive, de acordo com
o índice constante do contrato.
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Art. 21. As obrigações pecumarias em Cruzeiros Reais,
com cláusula de correção monetária baseada em indices de preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em Real, no dia I?
de julho de 1994, de acordo com as disposições abaixo:
I - dividindo-se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação vigente no dia do aniversário em cada um dos meses imediatamente anteriores, em número igual aos do último periodo
de reajuste pleno, pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente
em URV nesses mesmos dias;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior;
III - reconvertendo-se, em Cruzeiros Reais, o valor encontrado pela URV do dia do aniversário em junho de 1994;
IV - aplicando-se, pro rata tempore, sobre o valor em
Cruzeiros Reais de que trata o inciso anterior, o indice contratual ou legal até 30 de junho de 1994;
V - convertendo-se em Real o valor corrigido na forma
do inciso anterior pela paridade fixada para aquela data.
§ I? O cálculo da média a que se refere este artigo será
feito com base nos preços unitários, nos casos dos contratos para aquisição ou produção de bens para entrega futura, execução
de obras, prestação de serviços, locação, uso e arrendamento,
quando as quantidades de bens e serviços, a cada mês, forem
variáveis.
§ 2? No caso de obrigações em que tenha transcorrido um
número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a conversão será feita, na forma do caput deste artigo,
levando-se em conta apenas os valores referentes aos meses a
partir da contratação.
§ 3? No caso dos contratos de locação residencial com
cláusula de reajuste com periodicidade de aplicação superior a
seis meses, as disposições do caput deste artigo serão aplicadas
tomando em conta apenas os aluguéis dos primeiros seis meses
do último período de reajuste pleno.
§ 4? Em caso de desequilibrio econômico-financeiro, os
contratos de locação residencial, inclusive os convertidos anteriormente, poderão ser revistos, a partir de I? de janeiro de
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1995, através de livre negociação entre as partes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos preços de mercado.
§ 5? Efetivada a revisão, o novo valor do aluguel residencial vigorará pelo prazo minimo de um ano.
Art. 22. Para os efeitos desta medida provisória, dia de
aniversário corresponde:
I - no caso de obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais
com cláusula de correção monetária por índice de preço, ao dia
do vencimento; na falta deste, ao dia do último reajuste; e, na
falta desde, ao dia do surgimento, em qualquer mês, da obrigação, do título, do contrato ou da parcela contratual;
II - no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição ou produção de bens para entrega futura, a execução de
obras, ou a prestação de serviços, que tenham cláusulas de reajuste de preços por índíces de preços setoriais, regionais ou específicos, ou, ainda, que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, ao último dia de validade dos preços
contratuais em cada período de reajuste.
Art. 23. As disposições desta medida provisória, sobre
conversões, aplicam-se aos contratos de 'que trata o art. 15 da
Lei n? 8.880, de 1994, e sua regulamentação.
§ i? Na conversão em Real dos contratos que não contiverem cláusula de atualização monetária entre a data final do
período de adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade
do pagamento, será deduzída a expectativa de inflação considerada no contrato relativamente a este prazo, devendo, quando o
contrato não mencionar explicitamente a expectativa ínflacionária, ser adotada para a dedução a variação do Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP/DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no mês de junho de 1994, aplicado pro rata
tempere relatívamente ao prazo previsto para o pagamento.
§ 2? Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, corrigido também o
período decorrido entre a data do adimplemento da obrigação e
da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este período a dedução referida no parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabelecidos.
§ 3? O Poder Executivo regulamentará o disposto neste
artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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Art. 24. Nas obrigações convertidas em Real na forma dos
arts. 20 e 21, o cálculo da correção monetária, a partir de I? de
julho de 1994, somente é válido quando baseado em indice de
preços calculado na forma do art. 38 da Lei n? 8.880, de 1994.
§ I? O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações a que se refere o caput deste artigo tomará por base preços em Real, o equivalente em URV dos preços em Cruzeiros
Reais, e os preços nominados ou convertidos em URV dos meses anteriores.
§ 2? Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em Real na forma dos arts. 20 e 21, serão aplicados pro
rata tempore, da data da conversão até a data do aniversário,
os índices de correção monetária a que estiverem sujeitos, calculados de conformidade com o art. 38 da Lei n? 8.880, de 1994,
de acordo com as respectivas disposições legais, regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais com base nas quais tiverem sido constituídos.
§ 3? No cálculo dos índices de que trata este artigo, os
preços em Cruzeiros Reais deverão ser convertidos em URV do
dia de sua coleta.
§ 4? Caso o índice de preços constante do contrato não esteja disponível na forma do caput deste artigo, será utilizado,
para os fins do disposto no art. 38 da Lei n? 8.880, de 1994, e
nesta medida provisória, índice equivalente substituto, na forma da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 5? É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a
aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado
de forma diferente da estabelecida neste artigo.
Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento
Geral da União enviada ao Congresso Nacional, com as modificações propostas nos termos do art. 166, § 5?, da Constituição,
serão corrigidas para preços médios de 1994, mediante a aplicação, sobre os valores expressos a preços de abril de 1993, do
multiplicador de 66,8402, sendo então convertidos em I? de julho de 1994 em Reais pela paridade fixada para aquela data.
§ I? Serão também convertidos em Real em I? de julho de
1994, pela paridade fixada para aquela data, todos os valores
expressos em Cruzeiros Reais em 30 de junho de 1994, constanCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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tes de balanços e de todos os atos e fatos relacionados com a
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil.
§ 2? No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores
inferiores a R$ 0,01 (um centavo de Real), os mesmos serão representados por este valor (R$ 0,01).
Art. 26. Como forma de garantir o equilíbrio econômicofinanceiro na conversão dos contratos relativos à atividade
agrícola, fícam asseguradas as condições de equivalência constantes nos contratos de financiamento de custeio e de comercialização para produtos contemplados na safra 1993/94 e na safra
1994 comvpreços mínimos de garantia» dentro da Politica de
Garantia de Preços Mínimos (PGPM).
CAPÍTULO IV
Da Correção Monetária
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio [uridico, da expressão monetária de obrigação percuniária contraída a partir de I? de julho de 1994, incluo
sive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do IPC·r.
§ I? O disposto neste artigo não se aplica:
a) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro' de 1969, e o art. 6? da Lei n? 8.880, de
1994;
b) aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender
bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem
produaidos, cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados;
c) às hipóteses tratadas em lei especial.
§ 2? Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a
partir de I? de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o estabelecido neste artigo.
§ 3? Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em
que haja cláusula de correção monetária por índice de preços ou
por índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o cálculo desses índices, para efeitos de reaiusoei, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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te, deverá ser nesta moeda até a emissão do Real e, daí em
diante, em Real, observado o art. 38 da Lei n? 8.880, de 1994.
§ 4? A correção monetária dos contratos convertidos na
forma do art. 21 desta medida provisória será apurada somente
a partir do primeiro aniversário da obrigação, posterior à sua
conversão em Real.
§ 5? A Taxa Referencial (TR) somente poderá ser utilizada
nas operações realizadas nos mercados financeiro, de valores
mobiliários, de seguros, de previdência privada, de capitalização e de futuros.
§ 6? Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto no art. 39 da Lei n? 8.177, de 1? de março de 1991.
Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em Real
com cláusula de correção monetária por índices de preço ou por
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, a periodicidade de aplicação dessas cláusulas será
anual.
§ 1? É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito
cláusula de reajuste de valores cuja periodicidade de aplicação
seja inferior a um ano.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se às obrigações convertidas ou contratadas em URV, até 27 de maio de 1994, e às
convertidas em Real.
§ 3? A periodicidade de que trata o caput deste artigo será
contada a partir:
a) da conversão em Real, no caso das obrigações ainda expressas em Cruzeiros Reais;
b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações expressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994;
c) da contratação, no caso de obrigações contraídas após 1?
de julho de 1994;
li) do último reajuste, no caso de contratos de locação residencial.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica:
a) às operações realizadas no mercado financeiro e no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por instituições financeiras
e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílía, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e aos financiamentos habitacionais de entidades de previdência privada;
b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n?
857, de 1969, e o art. 6? da Lei n? 8.880, de 1994.
§ 5? O Poder Executivo poderá reduzir a periodicidade de
que trata este artigo.
§ 6? O devedor, nos contratos com prazo superior a um
ano, poderá amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente,
o saldo devedor, desde que o faça com O seu valor atualizado
pela variação acumulada do indice contratual ou do IPC-r até a
data do pagamento.
§ 7? Nas obrigações em Cruzeiros Reais, contraidas antes
de 15 de março de 1994, e não convertidas em URV, o credor poderá exigir, decorrido um ano da conversão para o Real, ou no
seu vencimento final, se anterior, sua atualização na forma contratada, observadas as disposições desta medida provisória,
abatidos os pagamentos, também atualizados, eventualmente
efetuados no período.
CAPÍTULO V
Da Amortização da Dívida Mobiliária Federal
Art. 29. Fica criado o Fundo de Amortização da Dívida
Pública Mobiliária Federal, com a finalidade de amortizar a
dívida mobiliária interna do Tesouro Nacional, que será regulamentado pelo Poder Executivo.
Art. 30. O fundo, de natureza contábil, será constituido
através de vinculação, mediante prévia e expressa autorização
do Presidente da República, a título de depósito:
I - de ações preferenciais sem direito de voto pertencentes à União;
II - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de
voto, excedentes ao número necessário à manutenção, pela
União, do controle acionário das empresas por ela controladas
por disposição legal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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UI - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de
voto das empresas controladas pela União, em que não haja dísposição legal determinando a manutenção desse controle;
IV - de ações ordinárias ou preferenciais com direito ou
sem direito a voto pertencentes à União, em que esta é minoritária.
Parágrafo único. O percentual das ações a ser depositado
no fundo será fixado em decreto do Poder Executivo.
Art. 31. O fundo será gerido pelo Banco Nacionai de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que promoverá as
alienações, mediante delegação da União, observado o disposto
no art. 32 desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do
fundo, poderá praticar, em nome e por conta da União, todos os
atos necessários à consecução da venda em bolsa, inclusive firmar os termos de transferências das ações alienadas.
Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas
mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número,
espécie e classe de ações a serem alienadas.
§ 1? As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações, serão abatidas do produto da alienação, devendo os valores liquidos ser repassados pelo gestor do
Fundo ao Tesouro Nacional, juntamente com o demonstrativo
da prestação de contas.
§ 2? O produto liquido das alienações deverá ser utilizado,
especificamente, na amortização de principal atualizado de dívida pública mobiliária interna do Tesouro Nacional e dos respectivos juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro
resumo, no qual constará a origem dos recursos e a dívida quitada.
§ 3? Os demonstrativos de prestação de contas relativas a
cada alienação de ações, na forma da presente medida provisória, serão enviados pelo gestor do Fundo ao Tribunal de Contas
da União.
Art. 33. A amortização da divida mobiliária interna do Tesouro Nacional, a que alude o art. 29, poderá, por acordo entre
as partes, se dar mediante dação em pagamento de ações depoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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sitadas no Fundo, não se aplicando à hipótese o disposto na Lei
n? 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n?
8.883, de 28 de junho de 1994.
Art. 34. A ordem de dação em pagamento prevista no art.
33 será expedida mediante portaria conjunta dos Ministros de
Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a qual estabelecerá o número, espécie e classe das ações, bem assim os critérios de fixação do respectivo preço, levando em conta o valor
em bolsa.
Art. 35. Ficam excluidas das disposições deste capitulo as
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatízação, de
que trata a Leí n? 8.031, de 12 de abril de 1990.
CAPiTULO VI
Das Disposições Tributárias
Art. 36. A partir de I? de julho de 1994, ficará interrompida, até 31 de dezembro de 1994, a aplicação da Unidade Fiscal
de Referência (Ufír), exclusivamente para efeito de atualização
dos tributos, contribuições federais e receitas patrimoniais, desde que os respectivos créditos sejam pagos nos prazos originais
previstos na legislação.
§ I? No caso de tributos e contribuições apurados em declaração de rendimentos, a interrupção da Ufir abrangerá o
período compreendido entre a data de encerramento do período
de apuração e a data de vencimento.
§ 2? Para os efeitos da interrupção de que trata o caput
deste artigo, a reconversão para Real será efetuada com base no
valor da Ufir utilizada para a respectiva conversão.
§ 3? Aos créditos tributários não pagos nos prazos previstos na legislação tributária aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando for o caso, a partir do mês correspondente ao
término do período de apuração, nos termos da legislação partinente, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 4? Aos débitos para com o patrimônio imobiliário da
União não pagos nos prazos previstos na legislação patrimonial,
ou a diferença de valor recolhido a menor, aplica-se a atualizat;01. LeIS
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ção monetária pela variação da Ufir entre o mês do vencimento,
ou da ocorrência do fato gerador, e o mês do efetivo pagamento,
além da multa de que trata o art. 59 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e de acréscimos legais pertinentes.
§ 5? Às contribuições sociais arrecadadas pelo INSS,
quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação especifica, aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir
entre o mês subseqüente ao de competência e o mês do efetivo
recolhimento, sem prejuízo da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 6? O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos incluidos em parcelamento.
Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos para com a Fazenda Nacional, pagos indevidamente, dentro
do prazo previsto no art. 36, a compensação ou restituição será
efetuada com base na variação da Ufir calculada a a partir do
mês seguinte ao do pagamento.
Art. 38. Nas situações de que tratam os §§ 3?, 4? e 5? do
art. 36 desta medida provisória, os juros de mora serão equivalentes, a partir de I? de julho de 1994, ao excedente da variação
acumulada da Taxa Referencial (TR) em relação à variação da
Ufir no mesmo período.
§ I? Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no
caput deste artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § I?, da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de
1966, no art. 59 da Lei n? 8.383, de 1991, e no art. 3? da Lei n?
8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 2.' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos incluídos em parcelamento concedido anteriormente à data
de entrada em vigor desta medida provisória.
Art. 39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art.
8? da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, pago na forma
do art. 36 desta medida provisória, será, para efeito de redução
do imposto devido na declaração de ajuste anual, convertido em
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês em que os rendimentos forem recebidos.
Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de
que trata o art. 38, no que diz respeito aos tributos e às contríCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443·1613, abro 1995
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buíções, exceto as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS,
integra os recursos referidos nos arts. 3?, parágrafo único, 4? e
5?, § 1?, da Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e no art. 69
da Lei n? 8.383, de 1991, até o limite de juros previsto no art.
161, § 1?, da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 41. A restituição do Imposto de Renda da pessoa fisica, apurada na declaração de rendimentos, relativa ao exercicio
financeiro de 1995, será reconvertida em Real com base no valor
da Ufir no mês do recebimento.
Art. 42. As pessoas iurídícas farão levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas
à adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos desta
medida provisória.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 43. Fica extinta, a partir de 1? de setembro de 1994, a
Ufir diária de que trata a Lei n? 8.383, de 1991.
Art. 44. A correção monetária das unidades fiscais estaduais e municipais será feita pelos mesmos indices e com a mesma periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de
Referência [Ufír], de que trata a Lei n? 8.383, de 1991.
Art. 45. As alíquotas previstas no art. 5? da Lei n? 8.033,
de 12 de abril de 1990, ficam reduzidas para:
I
zero, nas hipóteses de que tratam os incisos I, 111 e
IV;
11
quinze por cento, nas hipóteses de que trata o inciso
11.
Art. 46. Os valores constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em Ufir diária serão, a partir de 1?
de setembro de 1994, expressos ou referendados em Ufir.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação dos limites previstos na legislação tributária federal, a conversão dos valores
em Real para Ufir será efetuada com base na Ufir vigente no
mês de referência.
Art. 47. A a partir de 1? de setembro de 1994, a correção
monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base na Ufir.
Col. Leis Rep. Fed.
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Parágrafo único. O período da correção será o compreendido entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte àquele em que o balanço deverá ser corrigido.
Art. 48. A partir de I? de setembro de 1994, a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas será convertida
em quantidade de Ufir, medíante a divisão do valor do lucro
real, presumido ou arbitrado, pelo valor da Ufir vigente no mês
subseqüente ao de encerramento do período-base de sua apuração.
§ 1? O disposto neste artigo aplica-se também à base de
cálculo do imposto de renda mensal determinada com base nas
regras de estimativa e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital (art. 17 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992).
§ 2? Na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção
da pessoa jurídica, no curso do período-base, a base de cálculo
do imposto será convertida em quantidade de Ufír, com base no
valor desta vigente no mês de encerramento do período-base.
Art. 49. O imposto de renda da pessoa [urídica será calculado mediante a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo
expressa em Ufir.
Art. 50. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro
(Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de
conversão em Ufir da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta medida provisória para o imposto de renda das
pessoas jurídicas.
Art. 51. O imposto de renda retido na fonte ou pago pelo
contribuinte, relativo a fatos geradores ocorridos a partir de I?
de setembro de 1994, incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica será, para
efeito de compensação, convertido em quantidade de Ufír, tomando por base o valor desta no mês subseqüente ao da retenção.
Parágrafo único. A conversão em quantidade de Ufir prevista neste artigo aplica-se, também, aos incentivos fiscais de
dedução do imposto e de redução e isenção, calculados com base no lucro da exploração.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4):
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Art. 52. São dedutiveis, na determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, segundo
o regime de competência, as contrapartidas de variação monetá·
ria de obrigações, inclusive de tributos e contribuições, ainda
que não pagos, e perdas cambiais e monetárias na realização de
créditos.
Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa e os ganhos líquídos nos mercados de renda variável
continuam apurados e tributados na forma da legislação vigente, com as seguintes alterações:
I - a partir de I? de setembro de 1994, o valor aplicado e
o custo de aquisição serão convertidos em Ufir pelo valor desta
no mês da aplicação ou aquisição, e reconvertidos em Real pelo
valor da Ufir do mês de resgate ou da liquidação da operação;
II - o valor das anlícaeões financeiras e do custo dos atívos existentes em 31 de agosto de 1994, expresso em quantidade
de Ufir, será reconvertido em Real na forma prevista na alinea
anterior.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de Investimento, excetuados os rendimentos do fundo de que trata o
§ 4~ do art. 21 da Lei n? 8.383, de 1991.
§ 2? São isentos do Imposto de Renda os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de fundos de investimento, de titularidade de fundos, cujos recursos sejam aplicados na aquísíção de quotas de fundos de investimento.
§ 3? Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento
em Quotas de Fundos de Aplicação Financeira, o disposto no
art. 22, inciso I, da Lei n? 8.383, de 1991.
Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa,
para os efeitos da legislação tributária, as operações de transferência de dívidas realizadas com instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
Parágrafo único. Para os efeitos do art. 18 da Lei Complementar n? 77, de 13 de julho de 1993, o cedente da divida é titular da aplicação e beneficiário da liquidação da operação.
Oor. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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Art. 55. Em relação aos fatos geradores que vierem a
ocorrer a partir de I? de setembro de 1994, os tributos e, contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão
convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no
mês em que ocorrer o fato gerador ou no mês em que se encerrar o período de apuração.
§ I? Para efeito de pagamento, a reconversão para Real
far-se-á mediante a multiplicação da respectiva quantidade de
Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento, observado o
disposto no art. 36 desta medida provisória.
§ 2? A reconversão para Real, nos termos do parágrafo
anterior, aplica-se, inclusive, aos tributos e às contribuições relativos a fatos geradores anteriores a I? de setembro de 1994,
expressos em Ufír, diária ou mensal, conforme a legislação de
regência.
Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS serão convertidas em
Ufir com base no valor desta no mês subseqüente ao de competência.
Parágrafo único. Aplica-se às contribuições de que trata
este artigo o disposto nos §§ I? e 2? do artigo anterior.
Art. 57. Em relação aos fatos geradores cuia ocorrência se
verifique a partir de 1~ de agosto de 1994, o pagamento da contríbuícão para o financiamento da Seguridade Social (Cofinsl,
instituída pela Lei Complementar n? 70, de 30 de dezembro de
1991, e das contribuições para o Programa de Integração Social
e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor PÚblico (PIS/Pasep) deverá ser efetuado até o último dia útil do
primeiro decênio subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Art. 58. Os arts. 10 e 66, da Lei n~ 8.383, de 1991, passam
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. .
.
IH dente;

a quantia equivalente a cem Ufir's por depen-

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

))
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«Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a periodo subseqüente.
§ I? A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2? É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de
restituição.
§ 3? A compensação ou restituição será efetuada pelo
valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§ 4? As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo."
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (Lei n? 8.137, de 27 de dezembro de 19901, bem

assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei

n? 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa juridica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e beneficios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa fisica ou jurídica.
da quitação de tributos e contribuições federais.
Art. 61. A partir de I? de setembro de 1994, os débitosde
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituidos ou
não, cujos fatos geradores ocorrerem até 31 de agosto de 1994,
expressos em Ufir, serão convertidos para Real com base no valor desta no mês do pagamento.
Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas
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pela União, constituidos ou não, cujos fatos geradores ocorram
a partir de i? de setembro de 1994, serão convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no mês da ocorrência do
fato gerador e reconvertidos para Real mediante a multiplicação
da quantidade de Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento.
Parágrafo único. No caso das contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, a conversão dos débitos para Ufir terá por base o valor desta no mês subseqüente ao de competência da contribuição.
Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da
parcela a pagar será determinado mediante a multiplicação da
respectiva quantidade de Ufir pelo valor desta no mês do pagamento.
Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a partir de i? de setembro de 1994, o valor do débito
será consolidado em Ufir, conforme a legislação aplicável, e reconvertido para Real mediante a multiplicação da quantidade
de Ufir pelo valor desta vigente no mês do pagamento.
CAPÍTULO VI
Disposições Especiais
Art. 65. O ingresso no Pais e a saida do País, de moeda.
nacional e estrangeira, serão processdos exclusivamente através
de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário
a perfeita identíficação do cliente ou do beneficiário.
§ i? Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte,
em espécie, dos valores:
a) quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ;
b) quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais);
c) quando comprovada a sua entrada no País ou sua saída
do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
§ 2? O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
do Presidente da República, regulamentará o disposto neste arCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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tígo, dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País e saída do País da moeda nacional.
§ 3? A não observância do contido neste artigo, além das
sanções penais previstas na legislação especifica, e após o devido processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites referidos no § i? deste artigo, em favor do Tesouro N acionaI.
Art. 66. As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que
apresentem insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou
efetuem saques a descoberto na Conta Reservas Bancárias, ficam sujeitas aos custos financeiros estabelecidos pelo Banco
Central do Brasil, sem prejuízo das cominações legais previstas
no art. 44 da Lei n? 4.595, de 1964.
Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no
mínimo, aos da linha de empréstimo de liquidez.
Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência legal, às instituições financeiras e às demais entidades por ele autorizadas a funcionar,
bem assim aos administradores dessas instituições e entidades,
terão o valor máximo de R$100.000,00 (cem mil reais).
§ i? O disposto no caput deste artigo não se aplica às infrações de natureza cambial.
§ 2? O Conselho Monetário Nacional, regulamentará a gradação das multas a que se refere o caput deste artigo.
Art. 68. Os depósitos das instituições financeiras bancárias mantidos no Banco Central do Brasil e contabilizados na
conta Reservas Bancárias são impenhoráveis e não responderão
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, contraida por essas instituições ou quaisquer outras a elas ligadas.

Parágrafo único.

A impenhorabilidade de que trata o

caput deste artigo não se aplica aos débitos contratuais efetua-

dos pelo Banco Central do Brasil e aos decorrentes das relações
das instituições financeiras com o Banco Central do Brasil.
Art. 69. A partir de i? de julho de 1994, fica vedada a
emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior
a R$ 100,00 (cem reais), sem identificação do beneficiário.
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 70. A partir de I? de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos farse-ão:
I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
U - anualmente.
§ 1? O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto
no inciso U deste artigo.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação
dos níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
reajustes e revisões de que trata a Lei n? 8.631, de 4 de março
de 1993.
Art. 71. Ficam suspensas, até 30 de junho de 1995:
I - a concessão de avais e quaisquer outras garantias,
para qualquer fim, pelo Tesouro NacionaI ou em seu nome;
U - a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral
da União;
Hl - a colocação, por parte dos órgãos autõnomos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações da União e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, de qualquer título ou obrigação no exterior,
exceto quando vinculado à amortização de principal corrigido
de dívida interna ou externa;
IV - a contratação, por parte dos órgãos e entidades mencionados no inciso anterior, de novas operações de crédito interno ou externo, exceto quando vinculada à amortização de principal corrigido de dívida interna ou externa, quando referente a
operaçôes mercantis ou quando relativa a créditos externos de
entidades oficiais de financiamentos de projetos públicos;
V - a conversão em títulos públicos federais de créditos
oriundos da Conta de Resultados a Compensar (CRC), objeto da
Lei n? 8.631, de 1993, com as alterações da Lei n? 8.724, de 28 de
outubro de 1993.
§ 1? O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo de que
trata o caput deste artigo.
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§ 2? Durante o prazo de que trata o caput deste artigo,
qualquer pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento
Geral da União deverá ser previamente apreciado pela Junta de
Conciliação Orçamentária e Financeira de que trata o Decreto
de 19 de março de 1993, para fins de compatibilização com os recursos orçamentários.
§ 3? O disposto nos incisos I, IV e V dete artigo não se
aplica ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras
públicas federais.

§ 4? Em casos excepcionais, e desde que de acordo com as
metas de emissão de moeda constantes desta medida provisória,
o Presidente da República, por proposta do Ministro de Estado
da Fazenda, poderá afastar a suspensão de que trata este artigo.

Art. 72. Os arts. 23 e 58 da Lei n? 4.131, de 3 de setembro
de 1962, modificados pela Lei n? 4.390, de 29 de agosto de 1964,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 23:
§ 2? Constitui infração imputável ao estabelecimento
bancário, ao corretor e ao cliente, punivel com multa de 50
(cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa
identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado
pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.
§ 3? Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punivel com multa de 5 (cinco) a 100% (cem
por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2?

«Art. 58. As infrações à presente lei, ressalvadas as
penalidades específicas constantes de seu texto, ficam suieitas a multas de até R$loo.000,oo (cem mil reais), a serem
V01. LeIS

rcep.

lI'ed.
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aplicadas pelo Banco Central do Brasil, na forma prescrita
em regulamento a ser baixado pelo Conselho Monetário
N acional.»
Art. 73. O art. I? da Lei n? 8.392, de 30 de dezembro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? É prorrogado até a data da promulgação da
lei complementar de que trata o art. 192 da Constituição o
prazo a que se refere o art. I? das Leis n? 8.056, de 28 de
junho de 1990, n? 8.127, de 20 de dezembro de 1990, e n?
8.201, de 29 de junho de 1991, exceto no que se refere ao
disposto nos arts. 4?, inciso I, 6? e 7?, todos da Lei n?
4.595, de 31 de dezembro de 1964."
Art. 74. Os arts. 4?, 6? e 19 da Lei n? 5.991, de 17 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4?

.

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimenticios em geral e produtos de higiene e limpeza:
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que
comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de
mercadorias e, de modo especial, gêneros alimentício e produtos de higiene e limpeza;
XX - Loja de conveniência e drugstore - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comecializa
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira
necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos
de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos
domingos e feriados ...
«Art. 6? A díspensação de medicamentos é privativa
de:
a) farmácia:
b) drogaria;

c) posto de medicamento e unidade volante;
d) dispensário de medicamentos;
e) supermercado;
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1) armazém e emperro;
gj loja de conveniência e drugstore.
§ 1 ~ A díspensação de medicamentos em supermerca-

do, armazém e empório, loja de conveniência e drugstore é
limitada ao fornecimento de drogas e medicamentos anódinos que não dependem de receita médica.
§ 2? Para atendimento exclusivo a seus usuários, os
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de
medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário
federal.»
«Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e
responsabilidade profissional o posto de medicamento, a
unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório,
a loja de conveniência e a drugstore»
Art. 75. O art. 4? da Lei n? 7.862, de 30 de outubro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4~ Os resultados positivos do Banco Central do
Brasil, apurados em seus balanços semestrais, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.
§ 1 ~ Os recursos a que se refere o ceput deste artigo
serão destinados à amortização da divida pública do Tesouro Nacional, devendo ser amortizado, prioritariamente,
o principal atualizado e os respectivos juros da Dívida PÚblica Mobiliária Federal interna de responsabilidade do
Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasi!.
§ 2? Excepcionalmente, os resultados positivos do segundo semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao
Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da
apuração.
§ 3 ~ Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional
nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusívamente, para amortização do principal atualizado e dos
respectivos encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal
interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder
do Banco Central do Brasi!.
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§ 4? O disposto no parágrafo anterior não se aplica
ao resultado referente ao primeiro semestre de 1994.»
Art. 76. O art. 17 da Lei n? 8.880, de 1994, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se os atuais §§
2? e 3? para §§ 4? e 5?:
«Art. 17. .
,
.
§ I?
§ 2?

.
Interrompida a apuração ou divulgação do
IPCR-r, caberá ao Ministro de Estado da Fazenda afixá-lo
com base nos indicadores disponíveís, observada precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais de
pesquisa.
§ 3? No caso do parágrafo anterior, o Ministro de Estado da Fazenda divulgará a metodologia adotada para a
determinação do IPC-r.»
Art. 77. O art. 36 da Lei n? 8.880, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 36. .
.
................................................... ., .....
§ 2? A justificação a que se refere o caput deste artigo far-se-a perante a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.»
Art. 78. Os arts. 7?, 11, 20, 23, 42, 47 e 54 da Lei n? 8.884,
de 11 de junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7?
XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno, dispondo sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, normas de procedimento e organização de seus servi'
ços internos, inclusive estabelecendo férias coletivas do
Colegiado e do Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem aquele referido no § 6? do
art. 54 desta Lei;
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XXII - indicar o substituto eventual do ProcuradorGeral nos casos de faltas, afastamento ou impedimento.
Art. 11.
§ 3? Nos casos de faltas, afastamento temporário ou
impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o
Presidente do Cade nomeará o substituto eventual, díspansada a aprovação pelo Senado Federal, fazendo ele jus à
remuneração do cargo enquanto durar a substituição.

..
Art. 20. .
§ 3? A posição dominante a que se refere o parágrafo
anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado. relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.
Art. 23.
III - No caso das demais pessoas fisicas ou juridicas
de direito público ou privado, bem como quaisquer associações .de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de
direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade iurídíca, que não exerçam atividade empresarial, não
sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis
milhões) de Unidades Fiscais de Referência (Ufir), ou padrão superveniente.

Art. 42. Recebido o processo, o Presidente do Cade o
distribuirá, mediante sorteio, ao Conselheiro·Relator, que
abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo
de vinte dias.
Art. 47. O Cade fiscalizará o cumprimento de suas
decisões.
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Art. 54.
§ 3? Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica,
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou
qualquer forma de agrupamento societário, que implique
participação de empresa ou grupo de empresas, resultante
em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em
que qualquer dos participantes, tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a
100.000.000 (cem milhões) de Ufir, ou unidade de valor superveniente.
Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2? do art. 29 da Lei
n? 8.880, de 1994, serão deduzidas as antecipações concedidas a
qualquer titulo no período compreendido entre a conversão dos
salários para URV e data-base.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se
imediatamente, independentemente de regulamentação.
Art. 80. Será aplicado ao salário dos trabalhadores em gerai, quando a conversão de seus salários em URV tiver sido efetuada mediante a utilização de URV diversa daquela do efetivo
pagamento, o maior dos valores resultantes da aplicação do disposto no art. 27, caput, e em seu § 3?, da Lei n? 8.880, de 1994.

Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto n? 91.152, de
15 de março de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacionai para julgar recursos contra decisões do Banco Central do
Brasil, relativas à aplicação de penalidades por infrações à legislação cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e
ind ustria1.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput
deste artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização,
reorganização e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, podendo, inclusive, modificar sua
composição.
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CAPiTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 82. Observado o disposto no art. 23, § 3?, ficam revogadas as Leis n? 5.601, de 26 de agosto de 1970, e n? 8.646, de 7
de abril de 1993, o inciso UI do art. 2? da Lei n? 8.021, de 12 de
abril de 1990, o parágrafo único do art. 10 da Lei n? 8.177, de 1?
de março de 1991, acrescentado pelo art. 27 da Lei n? 8.178, de
1? de março de 1991, o art. 16 da Lei n? 8.178, de 1? de março
de 1991, e § 5? do art. 2? da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de
1991, a alínea a do art. 24 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992, o art. 11 da Lei n? 8.631, de 4 de março de 1993, o § 1? do
art. 65 da Lei n? 8.694, de 12 de agosto de 1993, o art. 11 da Lei
n? 8.880, de 27 de maio de 1994, o art. 59 da Lei n? 8.884, de 11
de junho de 1994, e demais disposições em contrário.
Parágrafo único. Aplicam-se somente aos fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 1994 os seguintes dispositivos:
a) art. 10, inciso lU, da Lei n? 8.383, de 1991, com a redação
dada pelo art. 58 desta medida provisória;
b) arts. 38, 48 a 51, 53, 55 a 57 desta medida provisória, este
último no que diz respeito apenas às contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep).
Art. 83. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n?' 953, de 23 de março de 1995.
Art. 84. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
Cláudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 979, DE 25 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no ámbito do
Programa NacionaI de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de
abril de 1990, consolidando as normas sobre
a matéria constantes da Lei D.a 8.177, de l?
de março de 1991, e da Lei n!' 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera o art. 8.° da Lei n."
8.249191.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 30 da Lei n? 8.177, de I? de março de 1991,
alterado pela Lei n? 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional
(NTN), a ser emitida, respeitados a autorização concedida
e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacinnal de recursos necessários para cobertura de seus défícits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ I? Além do disposto no caput deste artigo, a NTN
poderá ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de
abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2? Os recursos em moeda corrente obtidos na forma
da alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de
emissão do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança púCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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blica e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da
República."
Art. 2? O art. 2? da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? A NTN será emitida com as seguintes caracteristicas gerais:
I - prazo: até 30 anos;
III - formas de colocação:
8) oferta pública, com a realização de leilões, podendo
ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par, quando se
tratar de emissão para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex), instituido pela Lei n? 7.187,
de 1? de junho de 1991; nas operações de troca por «Braaíl
Investment Bond (BIB)", de que trata o art. 1? desta Lei; e
nas operações de troca por bônus previstas nos acordos de
reestruturação da divida externa.
Art. 3? O parágrafo único do art. 3? da Lei n? 8.249/91
passa a vigorar 'com a seguinte redação:
«Art. 3?
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar
a utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 954, de 24 de março de 1995.
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Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de

~ua publicação.

Brasilia, 25 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

Mlj;DIDA PROVISÚRIA N? 980, DE 25 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a participação dos traba·
lhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Esta medida provisória regula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como íncentívo à prod utividade, nos termos do art. 7?, inciso XI, da Constítuição.

Art. 2? Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de
participação daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1? Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, periodo de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros os seguintes critérios e condições:
a) indices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa:
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2? O instrumento de acordo celebrado será arquivado na

entidade sindical dos trabalhadores.
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Art. 3? A participação de que trata o art. 2? não substitui
ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
§ I? Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa [urídíca poderá deduzir como despesa operacional as participações
atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos
da presente medida provisória, dentro do próprio exercicio de
sua constituição.
§ 2? É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodícidade inferior a um semestre.
§ 3? A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31
de dezembro de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4? As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa
jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do
imposto.
Art. 4? Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II -

mediação;
arbitragem de ofertas fínais.

§ I? Considera-se arbitragem de ofertas fínais aquela em
que o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2? O mediador ou o árbitro será escolhido de comum
acordo entre as partes.
§ 3? Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a
desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4? O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.
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Art. 5? A participação de que trata o art. 1? desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes especificas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto.
Art. 6? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n:' 955, de 24 de março de 1995.
Art. 7? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÚRIA N? 981, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLPJ, dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo de Participação PISPeeeo, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1? A partir de 1? de dezembro de 1994, o Banco CentraI do Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), apurada de acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem baixadas pelo Conselho Monetário
Nacional.
Art. 2? A TJLP será calculada a partir da rentabilidade
nominal média, em moeda nacional, verificada em periodo imediatamente anterior de sua vigência, dos titulos da Divida PÚblica externa e interna de aquisição voluntária.
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Art.. 3? As normas a que se refere o art. I?, in fine, a serem baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo
mínimo de três meses;
H - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de longo prazo;
IH - especificação dos títulos da Dívída PÚblíca ínterna e
externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a
que se refere o cap ut do art. 2?;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média
em moeda nacional de cada título será consíderada no cálculo
da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses
de aplicação da TJLP, além das previstas nesta medída provisória.
Art. 4? Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha
Mercante, repassados aos BNDES ou por este administrados e
destínados a fínanciamentos contratados a partir de I? de dezembro de 1994, terão como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectívo período, ressalvado o disposto no § I? do art. 5? e no art. 6? desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais,
ao Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput
deste artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário Nacionai, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat) e do Conselho Diretor do Fundo de
Partícípação PIS-Pasep, alterar esse limite.
Art. 5? O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos
recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os de que trata o art. 9~ desta medida provisória, em
operações de financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção ou comercialização de bens com reconhecida
inserção internacional.
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§ 1 ~ Os recursos referidos no ceput deste artigo, bem como os saldos devedores dos financiamentos a que se destinem,
serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo
Banco Cental do Brasil.
§ 2? O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo. de .
Amparo ao Trabalhador (Codefat).
Art. 6? Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5~
desta medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Líborl, informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao Trabalhador a remuneração prevista no cepui deste ar,
tigo, no prazo a que se refere o art. 3? da Lei n? 8.019, de 11 de
abril de 1990.
Art. 7? A partir de 1 ~ de dezembro de 1994, os recursos
dos fundos mencionados no art. 4? desta medida provisória, repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados até 30 de novembro de 1994, terão a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 25 da Lei n~ 8.177,de
1" de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada por fator
de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional,
mantidos os juros previstos nos §§ 2? e 3? do art. 2? da Lei n?
8.109, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos
ali aludidos.
Art. 8? A apuração dos valores das obrigações pecumarias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem
assim os valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos recursos, será efetuada com base no
critério pro rata tempore.
Art. 9? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, definidos pelo art. 9? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de
1990, alterado pelo art. 1? da Lei n~ 8.352, de 28 de dezembro de
1991, a partir da liberação dos empréstimos realizados com os
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referidos recursos, quando destinados a programas de investi·
mento voltados para a geração de empregos e renda.
Art. 10. Os saldos das contas dos participantes do Fundo
de Participação PIS·Pasep terão, a partir de I? de dezembro de
1994, a Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n?
8.177, de I? de março de 1991; substituída pelo TJLP, ajustada
pelo fator de redução a que alude o art. 7? desta Medida Provisória.
Art. 11. A partir de I? de dezembro de 1995, o Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat], o
Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo da Marínha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacionai a adoção de outros critérios legais para a remunerâção dos respectivos recursos, em substituição à
TJLP de que trata esta medida provisória.
Art. 12. Observado o disposto no art. 7?, in fine, desta
medida provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n? 8.177, de
I? de março de 1991, e os §§ 2? e 3? do art. 2? da Lei n? 8.109, de
11 de abril de 1990.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisóría n? 956, de 30 de março de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Serra
MEDIDA PROVISÚRIA N? 982, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de fi·
nanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I? Fica instituida a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orça'
mente e planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I - da Carreira Finanças e Controle;
U - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
lU - da Carreira de Especialista em Politicas Públicas e
Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P·150l do Grupo TP1500;
V - de nivel superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipeal , em exercício de atividades de elaboração de
planos e orçamentos públicos;
VI - de nivel intermediário do Ipea, em exercício de atívidades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § I? do
art. 2? desta medida provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produ·
tividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2? A Gratificação de Desempenho e Produtividade te'
rá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nivel superior e do nível intermediário,
observados o disposto no art. 2? da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ I? A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos
servidores e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, da Ad·
ministração Federal e Reforma do Estado e do Planejamento e
Orçamento, no prazo de até sessenta dias.

§ 2? Os servidores titulares de cargos de que trata o art.
I?, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4? e 11 da
Medida Provisória n? 969, de 12 de abril de 1995, para o
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exercício de funções de confiança, perceberão a Gratificação de
Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão de nível DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
bl limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no
'Cllput, quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou
equivalente.
§ 3? Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2?, para o exercício de cargos de direção, chefia
e 'assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes,
oupara Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4? A Gratificação de que trata o art. I? será paga em
conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de
1992.
§ 5? A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
paga a partir de I? de março de 1995, em valor equivalente a
70% do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e 36% para o nível superior, até a regulamentação de que
trata o § I?
§ 6? Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, para o Ipea.
Art. 3? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 957, de 30 de março de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na.data de
sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÚRIA N? 983, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação
de Desempenho de Atividade de ProteçãO
ao Vôo, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Fica instituida a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, em exercicio das atividades de fiscalização e
controle de produtos de origem animal ou vegeta!.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização a que se refere este artigo será concedida
aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2? Fica instituida a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Daeta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3? As Gratificações de que tratam os arts. 1? e 2? terão como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos
respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2? da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.
§ 1? As Gratificações serão calculadas obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração
Federal e Reforma do E stado, no prazo de até sessenta dias.
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§ 2? os servidores titulares de cargos de que tratam os
arts. I? e 2?, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para o exercícío de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de niveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou
equivalente;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no
caput deste artigo, quando para o exercicio de cargo em comissão de nivel DAS-4, ou equivalente.
§ 3? Não farão jus às gratificações os servidores cedidos
nas condições do § 2?, para o exercício de cargos de direção,
chefia e assessoramento de nivel DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4? As gratificações a que se referem os arts. I? e 2? serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de
agosto de 1992.
§ 5? As gratificações serão pagas a partir de I? de janeiro
de 1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no
ceput deste artigo, até a regulamentação de que trata o § I?
Art. 4? O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5? O Anexo I da Lei n? 8.829, de 22 de dezembro de
1993, passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 6? O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994.

Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 958, de 30 de março de 1995.
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Art. 8? Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO

Carreiras

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
Aos Padrões
do Anexo II da

Quant.

de
Cargos

Lei n? 8.460/92

Oficial de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

D-I a

c-m

500

A

deIaVII

C-IV a H·IV

350

de I a V

B-V a A·IH

150

Especial

1.000

Subtotal

Assistente de

Inicial

de I a VIII

D-I a C-III

600

A

deIaVII

C-IV a B-IV

420

de I a V

B-V a

x-nr

180

Chancelaria
Especial
Subtotal

Total-Geral

1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N? 984, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e, Assessoramento Superiores (DAS) da Advocacia-Geral da União, do
Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1? São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral
da União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2? São criados no Ministério da Fazenda, a serem
alocados na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), seno
do dezoito cargos DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos
DAS 101.1.
Art. 3? São criados na Superintendência Nacional do
Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo
DAS 101.6, quatro cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3,
quatorze cargos DAS 101.2, seis cargos DAS 101.1 e três cargos
DAS 102.2.
§ 1? São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2? Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação e a especificação dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4? O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e de
órgãos da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), corresponde ao nivel101.5.
Art. 5? Fica assegurada a percepção da vantagem prevista
no art. 1?, inciso I, e § 1?, do Decreto-Lei n? 2.333, de 11 de junho de 1987, com a disciplina nele estabelecida, aos seus benefíciários, inclusive àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a regime especial de remuneração.
Parágrafo único. À vantagem referida neste artigo fazem
jus também os titulares de cargos integrantes das carreiras da
Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6? As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 959, de 30 de março de 1995.
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Art. 8? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
N? de

Denominação

Cargos

Situação Nova
Código

N? de
Cargos

Gabinete do Advogado-Geral
Consultor da União
DAS 102.5 10
Adjunto do Advogado3
Geral
DAS 102.5
Chefe de Gabinete
DAS 101.5
1
Assessor Técnico
DAS 102.4
6
Oficial de Gabinete
DAS 101.3
3
Oficial de Gabinete
DAS 101.2
2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1 16
Diretor de Divisão
DAS 101.3
5

10
3
1
6

3
11
5

Denominação

da União
Consultor da União
Adjunto do AdvogadoGeral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador

Código

DAS 102.6
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.6
101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101.3

ANEXO II
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

1
1
1
5
1
5
2
1

Denominação
I Gabinete do Consultor-Geral da União
Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
II Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Código

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.4
102.3
102.3
101.2
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Nº de Cargos
8
2
1
3

Denominação

Código
DAS
DAS
DAS
DAS

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Situação Nova

Situação Anterior

N? de
Cargos

Denominação

Código

N? de
Cargos

Denominação

111 Gabinete do Procurador-Geral da União
Adjunto do Procurador5
Adjunto do ProcuradorGeral da União
DAS 102.4
Geral da União
Assessor Jurldico
DAS 102.3
4
Assessor Jurídico
1
Chefe de Gabinete
2
Assessor Técnico
1
Oficial de Gabinete
8
Oficial de Gabinete
1
Coordenador-Geral
2
Coordenador
4
Chefe de Divisão
2
Chefe de Serviço

3
2

101.1
101.3
101.2
101.1

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.3
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

ANEXO UI
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

1
4
2
2
1
3
6

1
3
2
2
1
3
6

Denominação

Código

Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
DAS
Assessor Jurídico
DAS
Assessor Técnico
DAS
Oficial de Gabinete
DAS
Coordenador
DAS
Chefe de Divisão
DAS
Chefe de Serviço
DAS
n Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre
e em Recife: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
DAS
Assessor Jurídico
DAS
Assessor Técnico
DAS
Oficial de Gabinete
DAS
Coordenador
DAS
Chefe de Divisão
DAS
Chefe de Serviço
DAS
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102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
N~

de Cargos

I

Denominação

Código

Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
Coordenador
DAS 101.3

4
2
1

II

Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás,
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
Coordenador
DAS 101.3

2
1
1

II!

Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Pará, Paraíba, iauf Rio Grande do Norte, Rondônia e
Sergipe: estrutura unitária
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
Coordenador
DAS 101.3
Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e
'Iocentíns: estrutura unitária
DAS 102.3
Assessor Jurídico
DAS 102.2
Assessor Técnico

IV

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

2
II
1
lU

Denominação
Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico
Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico
Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico

Código

DAS 102.2

DAS 102.2

DAS 102.2
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ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N? de Cargos

1
2
3

Denominação
Diretoria-Geral de Administração
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe de Divisão

Código

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÜRIA N? 985, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n." 8.742, de 7 de dezembro de 1998, que dis-

põe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? O § 6? do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n?
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
« Art. 20.
§ 6? A deficiência será comprovada mediante avaliação e laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou de entidades ou organizações credenciadas p ara este fim específico, na forma estabelecida em regulamento .

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

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

))

« Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão
devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1? A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar o prazo de noventa dias a contar da data de sua
protocolização.
§ 2? Na hipótese da concessão do benefício após o
prazo estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo de·
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vido a partir do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerímento.»
«Art. 40. .
.
§ I? A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida
de forma que o atendimento à população não sofra solução
de continuidade.
§ 2? É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalicia junto
ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I,
n ou In do § I? do art. 139 da Lei n? 8.213, de 24 de julho
de 1991.»
Art. 2? Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no §
6? do art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31
de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao
que consta daqueles dispositivos.
Art. 3? O requerimento de beneficio de prestação continuada, de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolizado a partir de I? de janeiro de 1996.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 960, de 30 de março de 1995.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reínhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N? 986, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 da Lei nf 8.237, de
30 de setembro de 1991, para implementação
da isonomia a que se refere o § 1 l' do art. 39
da Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
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Art. 1? Esta medida provisória dispõe sobre o processo de
implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do
Poder Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Tribunal de Contas e do Ministério Público da União.
Art. 2? A equiparação do vencimento básico dos servidores civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da
União e do Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1? Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de vencimento básico, assim definido na alinea a do inciso I
do art. 1? da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a
vigorar, nos meses de setembro, outubro e novembro de 1994 na
conformidade do disposto nos Anexos I, II e IH desta medida
provisória.
§ 2? A aplicação do disposto neste artigo aos servidores
civis que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas
vigentes para o Poder Legislativo, far-sa-á mediante compensação de valores, sem redução do valor do vencimento.
Art. 3? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercicio de posto
ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses de setembro, outubro e novembro
de 1994, passam a ser os constantes do Anexo IV desta medida
provisória.
Art. 4? Fica reconstituída a comissão a que se refere o
art. 6? da Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atríbuíçôes iguais ou
assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critéríos de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3? da
Lei n? 8.448, de 21 de julho de 1992;
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III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou
alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;

IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5? O vencimento básico dos servidores CIVIS ativos,
inativos e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a partir de 1? de dezembro de
1994, passa a ser o constante dos anexos V e VI desta medida
provisória,.

Art. 6? Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar, da Indenização de Representação pelo exercicio do posto
ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1? de dezembro de 1994, passam a
ser os constantes do Anexo VII desta medida provisória.
Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no
que couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servidor público federal.
Art. 8? As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 961, de 30 de março de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 1? do art. 1? da Lei
Delegada n? 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo
art. 42 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a partir de 1? de setembro de 1994.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Pedro Malan
Clóvis de Barros Carvalho
José Serra
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Audito~
ria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos Extin.
tos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM:, Ipea.

CL

A

B

P

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51

322,13
301,41

253,90

I

375,55

281,66

233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76

401,88

VI
V
IV

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01

72,77
69,35

76,36

63,01
60,07
57,27

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
·150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60

72,81
69.44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45.23

III
11

I

VI
V
IV
III
11

I

V
IV
D

Auxiliar

40 Horas

III
11

C

Intermediário

Superior

III
11

I

243,28

88.80
85,16

80,09

107,38

102,24

66,09

Anexo I-A da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Tabela 23
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Anexo I-B da Medida Provisória n? 986, de 28 de abrilde 1995
Advocacia-Geral da União
Vencimento Básico Grat. (art. 7': da Lei 8.460/92)

Denominação
Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17

Tabela 23

Anexo II da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4

171,80

343,60

Adjunto

3
2
1

163,62
155,83
148,41

311,66
296,82

4

134,92
128,49
122,38
116,55

269,84

105,95
100,91
96,10
91.52

211,90
201,82
192,20
183,04

Assistente

3
2
1
4

Auxiliar

3
2
1

327,24

256,98
244.76

233,10

Tabela 32
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Anexo lI-A da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 1;> e 2:' Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

19~67

397,34

4

165,55
157,66
150,16

E

3
2
1

D

C

B

A

331,10

315.32
300,32
286,02

143,01

4

130,00

3
2
1

123,81
117,91

260,00
247,62
235,82
224,60

4

105,95

3
2
1

100,90

211,90
201,80

96,10

192,20

91,52

183.04

112,30

4

86,33

172,66

3
2
1

82,23
78,31

164,46
156,62

74.58

149,16

4

70,36
67,01
63.82
60,78

140,72
134,02
127,64
121,56

3
2
1

Tabela 26

Anexo III da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas
Leis nss 5.644/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme Art. 32 e seguintes da Lei nl! 7.596/87 dos servidores do lhama,
Embratur, lncra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRB, FOP, LBA, Funai, Funag, Fae, Enap,
~S, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

A

P

III
Il
I

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93
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CL

B

C

D

O

VI
V
IV

Superior

Intermediário

Auxiliar

30 Horas

40 Horas

30 Horas

302,05

226,54
212,00

181,77

136,33
131.35

119,51
114,04

89,63

175,13

108.84
103,88
99,16
94,66

81,63
77,91

67,78

59,02
56,39
53,86

40 Horas

III
11

282,67
273,11
263.88
254.97

204,83
197,91
191,22

162,59
166.67

126,55
121,94
117,50

I

246,37

184,78

150,96

113,22

VI
V
IV

238,05

178,54
172,53
166,72

145,48

109,11

230,04
222.29

140,21

105,15

135,13

101,35

90.37
86.29
82.40

III
11

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

207,60
200.63

155.70
150,47

125,54

I

90, 7

75,18
71;81

V
IV

193,91
187,41

145,43

116,66

87,49

140.56

84.35

III
11

181,14

135,86

112,47
108,43

175,10
169,24

131,32
126,93

104.55

78,41
75,61

I

30 Horas

40 Horas

168,73

121,02

100,82

94V

81,33

85,53

74,37
71,00

64,72

61,SO

51,47

68.63
65,58
82,67
59.92
67.28

49,18
47,01
44,94

42,96

Tabela 24

Anexo IV da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Anexo 11 da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela 11 - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Sítuacões

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995

1572
Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Percentuais

Posto/Graduação

Ofícíal-General

70% do soldo

Oficial-Superior
Oficial-Intermediário,
Oficial-S ubalterno,
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3? Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

50% do soldo
35% do soldo
20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentuais

Situação

90% do soldo

Com 40 anos de serviço ou mais

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex-oíiício para a inatividade remunerada, com menos de 30 anos de serviço

40% do soldo

Anexo V da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata. Audítoria do Tesouro Nacionai, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais. Orçamento de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e Tecnologia dos servidores da SAE, FCBIA, SUSEP, CVM, IPEA, Ibama, Embratur, Inera, CFIA~r, IBPC, IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA. Funai, Funag, FAE, ENAP, FNS
Roque,te Pinto, F!':T:qE, S~dam, Sufra~a, .S~dene, Oeplac, Tabelas de Especialistas,
dos 'I'écnicos-administratívos das Instituições Federais de Ensino conforme art 3º
e seguintes da Lei ns 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos'Instituídos pelas
Leis n 25.645/70- e 6.550/78.

CL

A

P

III
II
I

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

401,88

375,55
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CL

o

Superior
40 Horas

B

VI
V
IV
III
11

I

C

VI
V
IV
III
11

I

D

Auxiliar

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

330,08

247,56

223,36

310,48

232,86

214,04

301,52
292,82

226,14
219,62

284,37
276,17

213,28
207,13

205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28

129.82
123,64
117,77
112,17
106,86
101.82

268,21
260,49
252,99

201,16
195,37
189,74
184,28

245,71

238,64
231,78

V
IV

225,13
218,66

III
11

212,39

I

Intermediário

178,98
173,84

135,41

129,78

173,04
165,86

124,40
119,23
114,31

158,98

97,02
92.46
88,12
84.01

30 Horas
97,37
92,73

88,33
84,13
80,15
76,37

72,77
69,35

66,09

152,41
146,10

109,58

80,09

140,07

105,05

76,36

63,01
60,07
57,27

100,73
96,57
92,60

72,81
69,44

54,61
52,08

66,24

88,80

63,20

49,68
47,40

85,16

60,31

45,23

168,85

134,30
128,76

206,30

164,00
159,29
154,73

123,47
118,40

200,39

150,29

113,55

Anexo V-A da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Anexo I-B da Medida Provisória n?

de

de dezembro de 199

Advocacia-Geral da União
Vencimento básico

Grat, Art. 7? da Lei n? 8.460/92

Advogado da União de Categoria
Especial

429,51

170.92

Advogado da União de Primeira
Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda
Categoria

375.55

156,17

Denominação
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Anexo VI da Medida Provisória n? 986, de 28 de abril de 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nív8I

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

Adjunto

4
3
2

176,91
169,29

353,82
338,58
324,00
310,05

1

4
3
2

Assistente

1

4
3
2

Auxiliar

1

162,00
155,03

142,23
136,10
130,24
124,63

284,45
272.20
260,48
249,26

114,34

228,68

109,42

218,83

104,71
100,20

209.41
200,39

Anexo VI-A da Medida Provisória n? 986, de 28 de Abril de 1995
Tabela de Vencimento

Bá:~>ico

Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e 2º Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198.67

397,34

4
3
2

168,05

336,09

E

160,81
153,89

307,77

1

147,26

294,52

4

136,35
130,48
124,86
119,49

272,70
260,96
249,72
238,97

4

114,34

3
2

109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

D

3
2
1

c

1

321,62
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20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

•

94,52

B

3
2
1

•

A

3
2
1

85.7'
81,65

189.04
180.04
171,47
163,30

77,03
73.36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,08

00.02

Anexo VII da Medida Provisória n? 986. de 28 de abril de 1995
(A partir de I? de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Situações

Valor Percentual
150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

,

80% do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em Situações normais
Posto

Percentual

Oficial-General

150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário,
Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha e Aspírante-e-Ofícíal

110% do soldo
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Percentual

Posto
Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3? Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos «ex-offícíc», para a inatividade
remunerada, com menos de 30 anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 987, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidêncía da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I
Da Estrutura
Art. 1 ~ A Presidência da República é constituida, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
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§ l? Integram a Presidência da República como órgãos de
assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselbo de Governo;
b) a Advocacia-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2? Junto à Presidência da República funcionarão, como
órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção 11
Das Competências e da Organização
Art. 2? A Casa Civil da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação
e na integração da ação do governo, na verificação prévia da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacionai, com os demais níveis da
Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura
básica:
I
Conselho do Programa Comunidade Solidária;
11
Gabinete;
111
Subchefia Executiva;
IV
Subchefia para Assuntos Parlamentares;
V
Subchefia de Coordenação da Ação Governamental;
VI
Subchefia para Assuntos Jurídicos;
VII
Subchefia de Relações Intergovernamentais.
Art. 3? A Secretaria-Geral da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
11 - Subsecretaria-Geral;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, Uf/(4):
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UI
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
V
Assessoria Especial;
VI
Secretaria de Controle Interno.
Art. 4? À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, es·
pscíalmente nos assuntos relativos à politica de comunicação
social do governo, e de implantação de programas informativos
e de educação à distância, cabendo-lhe o controle, a supervisão
e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da Adrninistração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica:
Gabinete;
I
U
Subsecretaria Executiva;
UI
Subsecretaria de Imprensa e Divulgação;
IV
Subsecretaria de Comunicação Institucional;
V
Subsecretaria de Programas de Educação à Distância.
Art. 5? À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive politicas públicas, na sua área de competência, na análíse e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da concepção estratégica nacional,
na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de
planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao exercicio da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica:
Gabinete;
I
U
Subsecretaria Executiva;
UI
Subsecretaria de Inteligência;
Subsecretaria de Programas e Projetos;
IV
V
Subsecretaria de Análise e Avaliação;
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VI - Centro de Estudos Estratégicos;
VII - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações.
Art. 6? À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de
Estado, do Vice-Presidente da República, e pela segurança dos
titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem como dos respectivos palácios presidenciais, tendo como
estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subchefia Executiva;
III
Subchefia da Marinha;
IV
Subchefia do Exército;
V
Subchefia da Aeronáutica;
VI
Subchefia de Segurança.
Art. 7? O Conselho de Governo, que tem por competência
assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, será dividido em dois niveis de
atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de
Estado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo
Presidente da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos
membros para este fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmara do Conselho de Governo, COm a finalidade de
formular politicas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as
competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ l? Para desenvolver as ações executivas das Câmaras
mencionadas no inciso II, serão constituidos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos Ministérios,
cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa
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Civil da Presidência da República, presididos por um de seus
membros, designado pelo Ministro de Estado, Chefe da Casa
Civil.
§ 2? O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação
do Presidente da República.
§ 3? E criada a Câmara de Politicas Regionais, do Conselho de Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor
sobre a criação das demais câmaras.
§ 4? O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento
e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o inciso II do
caput.
§ 5? O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das câmaras dos comitês a que se referem o inciso II do ceput e o § I?
Art. 8? À Advocacia-Geral da União compete assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza juridica, uniformizar a jurisprudência administrativa federal e coordenar,
supervisionar e controlar as atividades do serviço jurídico da
Administração Pública Federal, representar a União judicial e
extrajudicialmente, bem como desempenhar as demais atribuições previstas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Art. 9? O Alto Comando das Forças Armadas, integrado
pelos Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma
das Forças Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à
coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e
será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete
assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a
estudos para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes, no estabelecimento de planos para o
emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando
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em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de
aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
NacionaI, com a composição e as competências previstas na
Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados
pelas Leis n?s 8.041, de 5 de junho de 1990, e Lei n? 8.183, de 11
de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária,
vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações governamentais visando o atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o inciso I do art. 2?
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
II
da Aeronáutica;
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
III
Agrária;
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IV
da Ciência e Tecnologia;
V
das Comunicações;
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
IX
da Fazenda;
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento;
XVI
da Previdência e Assistência Social;
XVII
das Relações Exteriores;
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos
Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do
Estado-Maior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência
de cada Ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) politica de desenvolvimento institucional e capacitação
do servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
Cal.
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d) supervisao e coordenação dos sistemas de pessoal civil,
de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor PÚblico;
II - Ministério da Aeronáutica:
a) politica aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os
serviços de apoio necessário à navegação aérea;
g, orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de
pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica e espacial;
1) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessários à Força Aérea
Brasileira e à aeronáutica civil;
III - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a) política agricola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços minimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário,
inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995

1584

g, classificação e inspeção de produtos e derivados animais
e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados
ao processo produtivo agrícola e pecuário;
1) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
J) reforma agrária;
1) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energiz ação rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) politica nacional de pesquisa cientifica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das
atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) politica nacional de biossegurança:
V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro
de radiofreqüências;
b) serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) politica nacional de educação e politica nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
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fj magistério;
gj coordenação de programas de atenção integral a crianças
e adolescentes;
VIU - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
cf) planejamento estratégico e execução das ações relativas
à defesa interna e externa do Pais;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa
aérea;
fj participação no preparo e na execução da mobilização e
desmobilização nacionais;
gj autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialízação;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públícas;
cf) administração das dividas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
fj negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
gj preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e

dos serviços;
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b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência
de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
ti) comércio exterior;
el turismo;
1l formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
!ti execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
bl política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos indios e das minorias;
ti) entorpecentes, segurança públíca, Policias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência
e promoção da sua integração à vida comunitária;
1l defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
!ti planejamento, coordenação e administração da política
penitenciária nacional;
h) nacionalídade, imigração e estrangeiros;
1) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
]) ouvidoria-geral:
XII - Ministério da Marinha:
a) política naval;
b) constituição, organização, efetivos e aparelhamento e
adestramento das forças navais;
cl orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da Marinha;
ti) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou
da defesa nacional;
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e) segurança da navegação marítíma, fluvial e lacustre;
Jj adestramento militar e supervisão de adestramento civil
no interesse da segurança da navegação nacional;
!ti polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) planei amento, coordenação, supervisão e controle. das
ações relativas ao meio ambiente e aos recursos hidricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
Jj formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
!ti administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
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11 fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos
programas de financiamento de que trata a alinea c do inciso I
do art. 159 da Constituição;
J1 defesa civil;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social;
ai previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores;
a) política internacional;
.b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, economicas,
técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
di programas de cooperação internacional;
e) .apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
ai politica nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos indios;
di informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
1) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário
de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos
e alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
cl política salarial;
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formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
gj política de imigração;
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ I? Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidente da República
poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2? A competência atribuída ao Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo, inclui o planejamento e o exercicio da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
d)

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, ua estrutura básica de cada Ministério
Civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações Exteriores;
II
Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ I? No Ministério da Fazenda as funções de Consultoria
Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
§ 2? Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a
que se refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da
coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro
de Estado.
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§ 3? Integram a estrutura das Secretarias-Executivas uma
Subsecretaria de Planej amento e Orçamento e uma Subsecretaria
de Assuntos Administrativos.

Seção IV
Dos Órgãos Especificos
Art. 16. São órgãos específicos dos Ministérios:
I - no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado:
a) Secretaria de Recursos Logísticos:
b) Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
c) Secretaria de Recursos Humanos;
d) Secretaria da Reforma do Estado;
II - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
a) Conselho Nacional de Política Agrícola:
b) Comissão Especial de Recursos;
c) Secretaria de Política Agrícola:
d) Secretaria de Defesa Agropecuária;
el Secretaria de Desenvolvimento Rural;
f) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
liJ Instituto Nacional de Meteorologia
III - no Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) Conselho Nacionai de Ciência e Tecnologia;
b) Conselho Nacionai de Informática e Automação;
c) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) Secretaria de Coordenação de Programas;
el Secretaria de Tecnologia;
f) Secretaria de Política de Informática e Automação;
liJ Instituto Nacionai de Pesquisas Espaciais;
hl Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia;
J1 Instituto NacionaI de Tecnologia;
11 Comissão Técnica Nacional de Biossegurança;
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IV - no Ministério das Comunicações:
a) Conselho Nacional de Comunicações;
b) Secretaria de Fiscalização e Outorga;
c) Secretaria de Adminitração de Radiofreqüências;
cf) Secretaria de Serviços de Comunicações;
V - no Ministério da Cultura:
a) Conselho Nacional de Política Cultural;
b) Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;
c) Comissão de Ciuema;
d) Secretaria de Política Cultural;
e) Secretaria de Intercâmbio e Projetos Especiais;
f) Secretaria de Apoio à Cultura;
g) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
VI - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) Conselho Nacional de Educação;
b) Secretaria de Educação Fundamental;
c) Secretaria de Educação Média e Tecnológica;
cf) Secretaria de Educação Superior;
e) Secretaria de Politica Educacional;
1) Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação
Educacional;
gj Secretaria de Educação Especial;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
1) Instituto Benj amin Constant;
J) Instituto Nacional de Educação de Surdos;
VII - no Ministério da Fazenda;
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacionai de Política Fazendária;
c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
cf) Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
1) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
gj l?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes;
h)
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h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;

II Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

JI Secretaria da Receita Federal;
l) Secretaria do Tesouro Nacional;
m) Secretaria de Politica Econômica;
n) Secretaria de Acompanhamento Econômico;
o) Secretaria do Patrimônio da União;
p) Secretaria Federal de Controle;
q) Secretaria de Assuntos Internacionais;
Escola de Administração Fazendária;
s) Junta de Programação Financeira;
VIU - no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) Conselho NacionaI de Metrologia, Normalização e Quali·
dade Industrial;
b) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação;
c) Secretaria de Politica Industrial;
d) Secretaria de Politica Comercial;
e) Secretaria de Comércio Exterior;
1) Secretaria de Turismo e Serviços;
gj Secretaria de Tecnologia Industrial;
IX - no Ministério da Justiça:
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária;
c) Conselho NacionaI de Trãnsito;
d) Conselho Federal de Entorpecentes;

n

e) Conselho Nacional dos Direitos da mulher;
1) Conselho NacionaI dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente;
gj Conselho Nacional de Segurança Pública;
h)

Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difu-

sos;
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11 Secretaria de Justiça;
!) Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública;
m) Secretaria de Direito Econômico;
n) Secretaria de Assuntos. Legislativos;
o) Departamento de Polícia Federal;
p) Arquivo Nacional;
q) Imprensa Nacional;
ri Ouvidoria-Geral da República;
X - no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri·
cos e da Amazônia Legal:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente;
b) Conselho Nacional da Amazônia Legal;
c) Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis;
cf) Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente;
e) Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente;
f) Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia

Legal;
gj Secretaria de Coordenação dos Assuntos de Desenvolvimento Integrado;
h) Secretaria de Recursos Hídricos;
XI - no Ministério de Minas e Energia:
a) Secretaria de Minas e Metalurgia:
b) Secretaria de Energia;
XII - no Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) Comissão de Financiamentos Externos;
b) Comitê de Avaliação de Crédito ao Exterior;
c) Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
cf) Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Es·
tatais;
e) Secretaría Especial de Políticas Regionais;
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1) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
gj Secretaria de Política Urbana;
h)

Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Es-

tatais;
11 Secretaria de Assuntos Internacionais;

11 Secretaria de Orçamento Federal;
1) Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira;
XIII - no Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) Conselho Nacionai da Seguridade Social;
b) Conselho Nacionai de Previdência Social;
c) Conselho Nacionai de Assistência Social;
d) Conselho de Recursos da Previdência Social;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
1) Conselho Gestor do Cadastro Nacionai de Informações
Sociais;

gj Secretaria de Previdência Social;

Secretaria de Assistência Social;
11 Secretaria de Previdência Complementar;
11 Inspetoria-Geral da Previdência Social;
XIV - no Ministério das Relações Exteriores:
a) Cerimonial;
b) Secretaria de Planejamento Diplomático;
c) Inspetoria-Geral do Serviço Exterior;
d) Secretaria-Geral das Relações Exteriores, composta de:
1. Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos;
2. Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior;
3. Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior;
e) Secretaria de Controle Interno;
1) Instituto Rio Branco;
gj missões diplomáticas permanentes;
h) repartições consulares;
h)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995

1595
1) Conselho de Política Externa;

11 Comissão de Promoções;
XV - no Ministério da Saúde:
a) Conselho Nacionai de Saúde;
b) Secretaria de Vigilância Sanitária;
c) Secretaria de Assistência à Saúde;
ti) Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 tia Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990;
XVI - no Ministério do Trabalho:
a) Conselho Nacional do Trabalho;
b) conselho Nacional de Imigração;
c) Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
ti) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
e) Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional;
1) Secretaria de Políticas de Emprego e Salário;
g, Secretaria de Relações do Trabalho;
h) Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;
11 Secretaria de Fiscalização do Trabalho;
XVII - no Ministério dos Transportes:
a) Secretaria de Produção;
b) Secretaria de Planejamento;
c) Secretaria de Desenvol vimento.
§ 1? São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios
Militares.
§ 2? O Conselho de Política Externa, a que se refere a
alínea i, do inciso XIV, deste artigo, será presidido pelo Ministro de E stado das Relações Exteriores e integrado pelo
Secretário-Geral das Relações Exteriores; pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos Subsecretários-Gerais de Assuntos Políticos; de Assuntos de Integração, Econômicos e de
Comércio Exterior; do Serviço Exterior; e pelo Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
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CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - no Ministérío da Justiça:
a) a Secretaria Nacional de Entorpecentes, em Departamento de Entorpecentes, da Secretaria de Planejamento de Ações
Nacionaís de Segurança Pública;
b) a Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretaria de
Assuntos Legislativos;
c) a Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, em Secretaria dos Direitos da Cidadania.
VII - a Subchefia para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefia de Coordenação da Ação Governamental, na Casa Civil da Presidência da República;
VIII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente
da República;
b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
c) a Assessoria, em Assessoria Especial;
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IX - a Secretaria de Informações, Estudos e Planejamento, em Secretaria de Politica Cultural, no Ministério da Cultura;
X - a Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos,
em Subsecretaria de Programas e Projetos, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
XI - no Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado:
a) a Secretaria de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários,
em Secretaria de Recursos Logísticos:
bl a Secretaria de Organização e Informática, em Secretaria
de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para a Secretaria de Planejamento e Avaliação, do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
II - das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional, para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do
Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de
Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional, para a Secretaria de Politica Urbana do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
IV - da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional, para a Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do Ministério da Integração Regional, para
a Subchefia de Relações Intergovernamentais, da Casa Civil da
Presidência da República;
VI - das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do
Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Politica
Urbana, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
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VII - da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério
do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Assistência Social,
do Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaria dos Direitos da Cidadania, do Ministério
da Justiça.
IX - da Secretaria de Trânsito, para a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, no Ministério da Justiça;
X - das Secretarias de Administração Geral, relativas à
modernização, informática. recursos humanos, serviços gerais,
planejamento, orçamento e finanças, para a Secretaria-Executiva, em cada Ministério;
XI - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Programa Nacionai de Atenção Integral à Criança e
ao Adolescente (Pronaica], de que trata a Lei n? 8.642, de 31 de
março de 1993, para a Secretaria de Educação Fundamental;
b) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), de que trata o § I? do art. 37 desta medida provisória;
c) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacionai de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional
de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
XII - da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República, para a Subsecretaria de Imprensa e Divulgação, da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Const.itucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da
Integração Regional, passa a integrar a estrutura da Secretaria
Especial de Politicas Regionais, do Ministério do Planejamento
e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n?
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
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I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência
(LBA) e Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(CBIA), vinculadas ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - O Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação
e Expressão;
b) a Secretaria de Policia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada
Ministério;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
na Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial de Políticas Regionais, referida na alínea e do inciso XII do art. 16, desta medida provisória, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das politicas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. F icam transformados os cargos:
I - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretário da Secretaria de Assuntos Legislativos, no
Ministério da Justiça;
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H - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da
Assessoria, código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da Assessoria Especial, cargos de Natureza Especial, todos na SecretariaGeral da Presidência da República;
IH - de Secretário Executivo da Secretaria Executiva,
em Subsecretário Executivo da Subsecretaria Executiva; de Secretário da Secretaria de Inteligência, em Subsecretário da Subsecretaria de Inteligência; de Secretário da Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos, em Subsecretário da Subsecretaria de Programas e Projetos, todos da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República;
IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefe de Coordenação da Ação Governamental, na Casa Civil da Presidência da República.
V - de Secretário de Desportos, do Ministério da Educação e do Desporto, em Presidente do Instituto Nacionai de
Desenvolvimento do Desporto (Indespl:
VI - de Secretário Executivo, em Subchefe Executivo,
na Casa Militar da Presidência da República;
VH - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento, em Secretário de Politica Cultural, no Ministério da Cultura;

VIH - de Secretário de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários, em Secretário de Recursos Logísticos: de Secretário de
Organização e Informática, em Secretário de Desenvolvimento
de Recursos Humanos, ambos no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
Art. 22. Ficam extintos os cargos;
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região
Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações
com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
H - de Secretário das Secretarias Nacionai de Entorpecentes; de Tránsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de
Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
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III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do
Bem-Estar Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I
do art. 19, desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e
III do art. 19, desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministé-.
rios Civis de que trata o art. 13, desta medida provisória;.
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais,
no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na
Casa Civil da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos E stratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais,
no Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República;
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República; de Ministro de E stado Chefe da Casa
Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de
Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado
da Previdência Social; e de Ministro de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Natureza Especial de
Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de
Secretário-Geral da Presidência da República, de Secretário de
Comunicação Social da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este artigo e o art. 27, desta medida provisória, terão prsrrogaticor. Leis Rep. Fed. Brasil, Braenra, HH(4): 1443-1613, abro 1995

vas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do E stado, de Ministro de E stado da
Previdência e Assistência Social e de Ministro de Estado do
Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I
supervisionar o desenvolvimento dos esportes no
País;
II
manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e estrangeiros;
UI - articular-se com os demais segmentos da administração pública, tendo em vista a execução de ações integradas na
área dos esportes.
Art. 27. Fica criado o cargo de Natureza Especial de
Secretário Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3? do art. 7? desta medida
provisória.
§ 1? O titular do cargo de que trata este artigo será também o titular da Secretaria E special de Politicas Regionais do
Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 2? O Presidente da República encaminhará ao Congresso
NacionaI projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, §
1?, inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial de Politicas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento, nos Conselhos Deliberativos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazõnia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 28. Ficam criados os cargos:
I - de Natureza Especial:
a) de Subchefe Executivo e de Subchefe de Relações Intergovernamentais, ambos da Casa Civil da Presidência da República;
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b) de Subsecretário-Executivo; de Subsecretário de Imprensa e Divulgação; de Subsecretário de Comunicação Institucional; de Subsecretário de Programas de Educação à Distância,
todos na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;

c) de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na
Secretaria-Geral da Presidência da República;
II - de Secretário da Secretaria da Reforma do Estado,
código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
III - de Secretário da Secretaria de Acompanhamento
Econômico, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;

IV - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cidadania, código DAS 101.6, de Secretário da Secretaria da Justiça,
código DAS 101.6, de Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, código DAS 101.6, todos no Ministério da Justiça;
V - de Secretário da Secretaria de Recursos Hidricos,
código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal;
VI - de Secretário de Desenvolvimento, Inovação e
Avaliação Educacional, código DAS 101.6, e de Secretário de
Politica Educacional, código DAS 101.6, ambos no Ministério
da Educação e do Desporto;
VII - de Secretário de Assistência Social, código DAS
101.6, no Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - de Secretário de Politica Urbana, código DAS
101.6, no Ministério do Planejamento e Orçamento;
IX - de Assessor Especial da Assessoria Especial de
Estratégia de Novos Negócios, código DAS 102.5, no Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X - de Diretor do Departamento de Entorpecentes, código DAS 101.5, no Ministério da Justiça;
XI - de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5, bem como 3 (três) cargos de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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XII - 6 (seis) cargos, código DAS 101.5; 6 (seis) cargos,
código DAS 101.4; e 1 (um) cargo, código DAS 101.3, na VicePresidência da República;
XIII - 2 (dois) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 4 (quatro) cargos de Assessor, código DAS 102.4; 2 (dois)
cargo de Assessor, código DAS 102.3; (um) cargo de Oficial-deGabinete, código DAS 102.1, todos na Casa Civil da Presidência
da República e integrantes da Estrutura da Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária:
XIV - 1 (um) cargo de Secretário Executivo "de Câmara
do Conselho de Governo, código DAS 101.6; 2 (dois) cargos de
Assessor Especial, código DAS 102.5; 1 (um) cargo de Assessor,
código DAS 102.4, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes da E strutura da Secretaria 'Executiva de Câmara do Conselho de Governo;
XV - de Secretário de Tecnologia Industrial, código
DAS 101.6, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

XVI - 3 (três) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 3 (três) cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e 3 (três)
cargos de Oficial de Gabinete, código DAS 101.2, na SecretariaGeral da Presidência da República;
XVII - de Subsecretário de Análise e Avaliação, código
DAS 101.6, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil de que
trata o art. 13 desta medida provisória, exceto no Ministério das
Relações Exteriores, os cargos de Subsecretário de Planejamento e Orçamento, código DAS 101.5; de Subsecretário de Assuntos Administrativos, código DAS 101.5; de Chefe da Assessoria
Parlamentar, código DAS 101.4; de Chefe de Gabinete de
Secretário Executivo, código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do
Ministro, código DAS 102.4; 2 (dois) de Assessor do Secretário
Executivo, código DAS 102.4; e na Casa Civil da Presidência da
República os cargos de Chefe de Gabinete do Subchefe
Executivo; código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do Ministro
de Estado Chefe, código DAS 102.4; e 2 (dois) de Assessor do
Subchefe Executivo, código DAS 102.4.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os
cargos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar e
de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo, criados por este
artigo.
Art. 30. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art.
19 desta medida provisória será transferido para os Ministérios
e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o
excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa especifica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins
lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ I? O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que
trata o caput deste artigo será transferido para os Ministérios e
órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competências,
ficando o Poder Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por
período não superior a 12 meses, os servidores necessários à
continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2? Os inventariantes dos órgãos e entidades extintos terão prazo, até 15 de maio de 1995, sob pena de responsabilidade,
para proceder ao levantamento dos cargos efetivos, em comissão, funções gratificadas e acervo patrimonial, transmitindo essas informações aos Ministérios e órgãos que absorveram as
competências, cabendo a estes exercer os direitos de preferência
acerca dos cargos, funções e acervo patrimonial até 31 de agosto
de 1995.
§ 3? Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do Ministro
supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de
1995, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, atê
31 de dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal
indireta, não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19 de novembro de
1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração
direta.
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Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 1995.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), autarquia federal vinculada à Presidência da República, com a finalidade de planejar
e executar atividades de natureza permanente relativas ao levantamento, coleta e análise de informações estratégicas, planejar e executar atividades de contra-informações, e executar atividades de natureza sigilosa necessárias à segurança do Estado
e da sociedade.
§ I? A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da
República.
.
§ 2? Enquanto não for constituída a Agência Brasileira de
Inteligência, a Subsecretaria de Inteligência, que integra a estrutura da Secretaria de Assuntos E stratégicos da Presidência
da República, fica supervisionada pelo Secretário-Geral da Presidência da República.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação Nacional de Pesquisa que irá absorver os Institutos de
que tratam as alineas g, h e i do inciso IH do art. 16 desta medida provisória.
Art. 35. Para fins do disposto nesta medida provisória, fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias, a criar,
por transformação, ou a transferir, no âmbito da Administração
Pública Federal, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos de Natureza Especial ou
cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
Art. 36. São transferidas, aos órgãos que receberam as
atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida
provisória, ou a seus titulares.
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Art. 37. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n? 8.672, de 6
de julho de 1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover e desenvolver a prática do desporto.
§ 1? O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma Diretoria integrada por um presidente e quatro diretores, todos nomeados
pelo Presidente da República.
§ 2? As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvol vimento do Desporto (Indesp] serão fixadas em decreto.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em
exercícío no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores
em exercício nos órgãos da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da Lei n? 8.216, de 13 de agosto de
1991, e no § 4? do art. 93 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei até que
se cumpram as condições definidas no caput, as requisições de
servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência
da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes
do parágrafo único do art. 4? e § 2? do art. 5? do Decreto-Lei n?
200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida
por titular de órgão de assistência imediata ao Presidente da
República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e
dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realizaCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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çâo, com base na autorização concedida pela Lei n? 8.029, de 12
de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste
artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do Ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de
180 dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória,
mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco e do Departamento NacionaI de Obras Contra
as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas
da utilização de recursos hídricos, com o objetivo de transferilas para a Secretaria Especial de Politicas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos Ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo,
no caso de cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de
cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse d'a Administração.
Art. 44. Ficam criados, no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as necessidades imediatas decorrentes da criação de novas unidades
administrativas que passaram a responder pelas competências
de órgãos extintos, 22 (vinte e dois) cargos, código DAS 101.1;
20 (vinte) cargos, código DAS 102.1; 57 (cinqüenta e sete) carCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1443-1613, abro 1995
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gos, código DAS 101.2; 37 (trinta e sete) cargos, código DAS
101.3; .47 (quarenta e sete) cargos, código DAS 101.4; e 32 (trinta
e dois) cargos, código DAS 101.5.
Art. 45. Até o final do presente sxercícío, o Poder Executivo promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos
de que trata o art. 19, de modo a evitar qualquer aumento de
despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida provisória.
Art. 46. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado
extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de
dezembro de 1995, servidores do Ministério da Educação e do
Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercicio naquele Instituto.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n?s 752; de 6 de dezembro de 1994, 797,
800, de 30 de dezembro de 1994, 931, de 1? de março de 1995, e
962, de 30 de março de 1995.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N? 988, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a fixação das menselidedes escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os valores das mensalidades escolares do ensino
pré-escolar, fundamental, médio e superior do ano letivo de
1994, convertidos de cruzeiros reais para a Unidade Real de VaV01. LeIS rtep.
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lor (URV) ou Real, não sofrerão reajustes até que sejam completados doze meses da conversão ou até a data-base dos professores do estabelecimento de ensino, em 1995, caso esta venha a
ocorrer primeiro.
Art. 2? Quando ocorrer uma das situações previstas no artigo anterior, o valor da mensalidade escolar será ajustado pela
variação acumulada do IPC-r ocorrida entre I? de julho de 1994
e o mês do reajuste, dividido em duas parcelas mensais sucessivas, incidindo sobre o valor convertido em 1994, não podendo a
primeira parcela ser superior a sessenta por cento da variação
acumulada do IPC-r.
§ I? Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação ponderada dos custos, o excedente será repassado às
mensalidades em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual
valor, desde que decorra o prazo de sessenta dias, contados a
partir da data em que se tornar exigível a primeira parcela do
ajuste a que alude o parágrafo precedente.
§ 2? Sempre que necessário, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, no âmbito de suas
atribuições, poderão exigir comprovação documental que justifique o excedente da elevação ponderada.
§ 3? Apresentada integralmente a documentação requerida, o Ministério da Fazenda manifestar-se-á no prazo máximo
de trinta dias, findos os quais, sem manifestação, entender-se-á
legitimado o reajuste.
§ 4? A partir da data em que recebida a comunicação de
que trata o § 2? e enquanto não ocorrida manifestação comissiva ou omissiva do Ministério da Fazenda, é vedado ao estabelecimento de ensino exigir mensalidade em que computada a parcela relativa ao excedente da elevação ponderada.
§ 5? Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não justificar o repasse do excedente da elevação ponderada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de que trata o art. 5?, § 6?, da Lei n?
7.347, de 24 de julho de 1985.
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, Uf/(4): 144;J-1613, abro 1995
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Art. 3? Os encargos educacionais anteriormente fixados
nos termos da Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os
cursos de regime semestral, com início a partir de julho de 1994,
observarão o disposto nesta medida provisória.
Art. 4? Os alunos já matriculados terão a preferência na
renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo
inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regimento do estabelecimento de ensino, em igualdade de condições
com os demais alunos e observado o calendário escolar da instituição de ensino.
Art. 5? São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência,
ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas.
Art. 6? São legitimados à propositura de ações coletivas
para a defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, concorrentemente as entidades e órgãos públicos competentes, nos termos da legislação vigente.
Art. 7? O art. 39 da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou indice de reajuste diverso do legai ou contratualmente estabelecido,»
Art. 8? O termo de compromisso de ajustamento, previsto
no § 5? do art. 2?, será exigido, nos contratos firmados entre os
estabelecimentos de ensino e os pais de alunos ou alunos, de
acordo com o disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei n? 8.078, de
1990.
Art. 9? Às instituições referidas no art. 213 da Constituição, que descumprirem o disposto nesta medida provisória, é
vedado firmar convênio ou contrato com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão,
em ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminbará ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a
prestação de serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
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Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 963, de 30 de março de 1995.
Art. 13. E sta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de
1991, e a Lei n? 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA N? 989, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Altera as Leis n.Os 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 de iulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 6? da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. 6? O Tesouro Nacional repassará mensalmente
recursos ao F AT, de acordo com programação financeira
para atender os gastos efetivos daquele Fundo com segurodesemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do BNDES.»
Art. 2? Os arts. 17 e 19 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de
1991, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art.
11 desta Lei, na forma da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de Saúde e Assistência Social.»
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«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente
recursos referentes às contribuições mencionadas nas
alíneas d e e do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do Orçamento da Seguridade Socíal.»
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 964, de 30 de março de 1995.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 34, DE 1995
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçõo para a Redução da Procura, Combate à
Produção e Repressão ao Tráfico Ilfcíto de
Drogas e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, em 7 de maio de
1991.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para
a Redução da Procura, Combate à Produção e Repressão ao
Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, em Brasília, em 7 de maio de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüta, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 6.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 35, de 1995
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a União Internacional de Telecomunicações, para o Estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, assinado em Genebra, em 8 de outubro de 1991.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Acordo para o Estabelecimento da Representação da União Internacional de Telecomunicações (UIT), celebrado entre o Governo da República Federati·
va do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações, assinado em Genebra, em 8 de outubro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do presente acordo, bem como qnaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 3 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 4.4.1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 36, DE 1995
Aprova o texto da Convenção Intera-

mericene sobre Normas de Direito Internacional Privado, celebrada em Montevidéu,
em 8 de maio de 1979, na 11 Conferência Es·
pecializada lnteramericana sobre Direito
Internacional Privado (CIDlp·Il), com base
em projeto elaborado pela Comissão Jurídica Interamericana.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto da Convenção Interamericana
sobre Normas de Direito Internacional Privado, celebrada em
Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado
(CIDIP-II), com base em projeto elaborado pela Comissão
Jurídica Interamericana.
.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da presente
convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no nCN (Seção lI), de 5.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 37, DE 1995
Aprova o texto do Acordo no Campo da
Cooperação Cultural, celebrado entre o Go-
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verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Hungria, em 19
de março de 1992, em Brasília.

o CONGRESSO NACIONAL

decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Acordo no Campo da Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em 19
de março de 1992, em Brasília.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que resultem em revisão do referido
acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1995
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 6.4.1995

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 38, DE 1995
Aprova o texto da Convenção sobre o
Estatuto dos Apátridas, concluída em Nova
York, em 28 de setembro de 1954.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, concluída em Nova York, em 28 de setembro
de 1954.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que impliquem revisão da referida conCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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vançãc, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I,

da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) o texto acima citado está publicado no nCN (Seção II), de 6.4.95

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 39, DE 1995
Aprova o texto do Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, assinado em Caracas, em 11 de novembro de
1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru,
Bolívia, Reino da Espanha e Estados Unidos do México.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o texto do Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, assinado em Caracas, em 11 de
novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana,
Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Reino da Espanha e Estados Unidos do
México.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no nCN (Seção Il), de 5.4.1995

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 40, DE 1995
Aprova o texto do Segundo Protocolo
Adicional ao Acordo sobre Transporte
Marítimo celebrado entre 8 República Federativa do Brasil e a República Federativa
da Alemanha, em 17 de novembro de 1992,
em Brasília.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Segundo Protocolo Adicionai ao Acordo sobre Transporte Marítimo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Federativa da Alemanha, em 17 de novembro de 1992, em Brasília.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que impliquem revisão do referido protocolo, bem como quaisquer atos que, nos termos do -art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 5 de abril de 1995
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 6.4.1995
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 41, de 1995
Aprova o texto do Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros da Justiça
dos Psteee Ibero-Americanos, celebrado em
Madri, em 7 de outubro de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos, celebrado
em Madri, em 7 de outubro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à ".preciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido tratado, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 3 de abril de 1995
SENADOR JOSE SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no OCN (Seção lI), de 4.4.95

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 42, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático. Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli·
ca do Equador, em Brasília, em 22 de junho
de 1993.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 Q É aprovado o texto do Acordo sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebra.
do entre o Governo da República federativa do Brasil e o Governo
da República do Equador, em Brasília, em 22 de junho de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que impliquem revisão do referido
acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 5 de abril de 1995
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 6.4.1995

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 43, DE 1995
Aprova o texto da Convenção n.o 134,
da Organização Internacional do Trabalho,
sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho
dos Marítimos, adotada em Genebra, em 30
de outubro de 1970, durante a LV Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto da Convenção n:' 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Marítimos, adotada em Genebra, em 30 de
outubro de 1970, durante a LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Col. Leis Rep. Eed. Braaí l, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 10 de abril de 1995
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*)

o texto acima citado está publicado no

DCN (Sessão lI) de 11.4.1995

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 44, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados
Americanos (Protocolo de Washington), firmado em Washington, em dezembro de
1992, por ocasião do XVI Período Extraordinário de Sessões da Assembléia da QEA.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o texto do Protocolo de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de
Washington), firmado em Washington, em dezembro de 1992,
por ocasião do XVI Período Extraordinário de Sessões da Assembléia da üEA.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer atos que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1995
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 12.4.1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995

1624
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSB SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 45, DE 1995
Aprova o texto do Acordo para a Criação do Mercado Comum Cinematográfico
Latino-Americano, assinado em Caracas,
em 11 de novembro de 1989, pela República
Federativa do Brasil e pejas Repúblicas
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba,

Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela,
Peru e Estados Unidos do México.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? B aprovado o texto do Acordo para a Criação do
Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado
em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pela República Federativa do Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e
Estados Unidos do México.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 10 de abril de 1995
SENADOR JOSB SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*)

o texto acima citado está publicado no

DCN (Seção lI), de 11.4.1995

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

rosa
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DECRETO LEGISLATIVO N.' 46, DE 1995
Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Prova e Informação Acerca
do Direito Estrangeiro, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II Conferência Especializada Interamericana sobre
Direito Internacional Privado (CID/P-II).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o texto da Convenção Interamericana
sobre Prova e Informação Acerca do Direito Estrangeiro, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II Conferência
Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP·II).
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 10 de abril de 1995.
SENADOR JOSE SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 11.4,1995

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 47, DE 1995
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista. e Administrativa, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina,
em Brasília, em 20 de agosto de 1991.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, em 20
de agosto de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacíonal.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 11.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 48, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação para a Prevenção do Uso Indevido e
Combate ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de
1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 ~ É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação
para a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao Tráfico Ilicito
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995

1627
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
NacionaI quaisquer atos que impliquem modificação do referido
acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de

17.4.1995.

Faço saber que o Congresso NacionaI aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 49, DE 1995
Aprova o texto do Acordo LatinoAmericano de Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pela República Federativa do
Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados
Unidos do México.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Acordo Latino-Americano
de Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, em 11
de novembro de 1989, pela República Federativa do Brasil e peCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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las Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados Unidos do
México.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1995.
SEN ADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DCN (Seção Il], de
17.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 50, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Turística celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago,
em 26 de março de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação
'I'urístíca, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em
26 de março de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional, quaisquer atos que possam implicar modificação do referido Acordo, bem corno quaisquer ajustes complementares
VOi. LeIS rtep. lI"ed. Brasil, jsrasüra,
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que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*)

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 12.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 51, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em 26 de março
de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o texto do Acordo sobre o Exercicio
de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em 26 de março de
1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de abril de 1995.

SENADOR JOSE SARNEY
Presidente
(*)0 texto do acordo acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de
19.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 52, DE 1995
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Turística. celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Costa Rica, em Brasília,
em 31 de maio de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o texto do Acordo de Cooperação
Turistica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Costa Rica, em Brasília,
em 31 de maio de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 12.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 53, DE 1995
Aprova o texto do Acordo, por troca de
Notas Reversaís, estabelecendo a lotação
de funcionários consulares brasileiros em
Consulados da Argentina e de funcionários
consulares argentinos em Consulados do
Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, em Buenos Aires, em
26 de maio de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i? É aprovado o texto do Acordo, por troca de Notas
Reversais, estabelecendo a lotação de funcionários consulares
brasileiros em Consulados da Argentina e de funcionários consulares argentinos em Consulados do Brasil, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
NacionaI quaisquer atos que impliquem revisão do referido
acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4); 1615-1640, abro 1995
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il}, de 12.4.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 54, DE 1995 (*)
Aprova o texto do Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa,
em 16 de dezembro de 1990.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de
1990.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que impliquem revisão do referido
acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
1*) Retificado no DO de 26.4.1995 (v. pág. 1751 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 55, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Maté·
ria Civil, Comercial, Trabalhista e Admi·
nistrativa, concluído pelos governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, em Las Leões, em 27 de junho de 1992,
no âmbito do Tratado de Assunção.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, concluído pelos governos da Argentina,
do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, em Las Leoas, em 27 de
junho de 1992, no âmbito do Tratado de Assunção.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
NacionaI quaisquer atos que impliquem revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*)

o texto acima citado está
cor,

LeIS

publicado no DCN (Seção II), de 28-4-95.

ttep . Fed. Brasij, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995

1634
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos d~
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 56, DE 1995
Aprova os textos do Protocolo sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(Protocolo de São Salvador) adotado em
São Salvador, em 17 de novembro de 1988, e
do Protocolo referente à Abolição da Pena
de Morte, adotado em Assunção, Paraguai,
em 8 de junho de 1990.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? São aprovados os textos do Protocolo sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) adotado em São Salvador, em 17 de novembro de 1988, e do
Protocolo referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em
Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos Protocolos, bem como quaisquer atos que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*)

o texto acima citado

está publicado no DCN (Seção II), de 28·4-95.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
Colo Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, lM'/(4):
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DECRETO LEGISLATIVO N? 57, DE 1995
Aprova o texto do Acordo Comercial
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polónia, em Brasília, em 10 de maio
de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em Brasília, em 10 de maio de
1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que impliquem modificação do acordo,
bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 28·4-95.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 58, DE 1995
Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução da. Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção
e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecen.tes e
Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai, em Brasília, em 16 de
setembro de 1991.
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, H37(4): 1615-1640, abr. 1995
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o CONGRESSO NACIONAL

decreta:

Art. I? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate
à Produção e ao Tráfico Ilicitos de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Brasília,
em 16 de setembro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônío nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SEN ADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 28-4-95.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 59, DE 1995
Aprova o texto sobre Cooperação e Intercàmbio de Tecnologia de Saúde, complementar ao Acordo Sanitário de 16 de julho
de 1971., celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai, em Assunção,
em 21 de julho de 1992.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? É aprovado o texto de Ajuste sobre Cooperação e
Intercâmbio de Tecnologia de Saúde, complementar ao Acordo
Sanitário de 16 de julho de 1971, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, em Assunção, em 21 de julho de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação deste ajuste, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao

patrimônio nacional.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*)

o texto acima citado está

publicado no DCN (Seção Il), de 28-4-95.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 60, DE 1995
Aprova o Texto da Convençào Internacional para a Prevenção da Poluição por
Navios de 1973, de seu Protocolo de 1978, de
suas Emendas de 1984 e de seus Anexos
Opcionais llI, IV e V.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? São aprovados os textos da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios de 1973, de seu
Protocolo de 1978, de suas Emendas de 1984 e de seus Anexos
Opcionais lII, IV e V.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que impliquem revisão dos referidos
compromissos internacionais, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição FedeCol.
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ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SEN ADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Ill. de 28-4-95.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 61, DE 1995
Aprova os textos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, na
I Conferencia Especializada Intersmericena sobre Direito Internacional Privado, e do
seu Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? São aprovados os textos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá, em 30 de
janeiro de 1975, na I Conferência Especializada Interamericana
sobre Direito Internacional Privado, e do seu Protocolo Adicionai, celebrado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacionai quaisquer atos que impliquem revisão da referida convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*)

o texto

acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 28·4·95.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOsB SARNEY. Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48. item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 62, DE 1995.
Aprova o Texto do Acordo, no Domínio
dos Transportes Marítimos, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em Luanda, em 28 de janeiro de
1989.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 ~ B aprovado o texto do Acordo no Dominio dos
Transportes Marítimos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em Luanda, em 28 de janeiro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
NacionaI quaisquer atos que impliquem revisão do presente
acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2~ E ste decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOsB SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 28-4-95.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSB SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1615-1640, abro 1995

DECRETO LEGISLATIVO Nº 63, DE 1995.
Aprova o texto da Conveoeeo sobre
Cooperação Internacional e Proteção de
Crianças e Adolescentes em Matéria de
Adoção Internacional, concluída em Haia,
em 29 de maio de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? E aprovado o texto da Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em
Matéria de Adoção Internacional, concluída em Haia, em 29 de
maio de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacíonal quaisquer atos que possam resultar em revisão à referida convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOSE SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado

DO

DCN (Seção Il], de 28·4·95.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 11, DE 1995
Suspende a execução do art. 8.0 da Lei
n. 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Q

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? É suspensa a execução do disposto no art. 8? da
Lei n:' 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 12, DE 1995
Suspende a execução das expressões
vencimentos, salários, gratificações e remunerações em geral, contidas no art. lI! da
Lei n" 1.016, de l'dejulho de 1987. do Município do Rio de Janeiro.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? Fica suspensa a execução das expressões
vencimentos, salários, greiiceções e remunerações em geral,
contidas no art. I? da Lei n? 1.016, de I? de julho de 1987, do
Município do Rio de Janeiro, declaradas inconstitucíonais por
decisão defintiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n? 145018-5/210, conforme comunicação feita pela
Corte, nos termos do ofícío n? 38/94-P/MC, STF, de 22 de abril
de 1994.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 13, DE 1995
Autoriza a União a prestargarantia em
operação de crédito externo a ser contratada
pelo Município do Rio de Janeiro junto ao
Banco lnteramericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de R$25.350.000,OO (vinte e
cinco milhões e trezentos e cinqüenta mil reais), equivalentes a US$30,OOO,OOO.OO
(trinta milhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao financiamento do Programa de Mapeamento Digital e Drenagem Urbana do Município do
Rio de Janeiro.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É a União autorizada, nos termos da Resolução n?
96, de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia em operação
de crédito externo a ser contratada pelo Município do Rio de
Janeiro junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
Cal. Leis Rep. Fed. Brasu, rsrasuia,
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(BID' no valor equivalente a até US$30,000,000.00 (trinta mi~ ue dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao
financiamento do Programa de Mapeamento Digital e Drenagem
Urbana do Município do Rio de Janeiro.
lhõ

Art. 2? É o Município do Rio de Janeiro autorizado a contratar, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento
(BlD) a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior.
Art. 3? A operação de crédito externo a que se refere o
art. I? tem as seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: R$25.350.000,00 (vinte e cinco milhões,
trezentos e cinqüenta mil reais), equivalentes a US$30,000,000.00
(trinta milhões de dólares norte-americanos), com recursos do
capital ordinário do BlD, sendo:
I - até R$23.660.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e
sessenta mil reais), equivalentes a US$28,000,000.00 (vinte e oito
milhões de dólares norte-americanos) ou quantia equivalente em
outras moedas, exceto a moeda em curso legal no Pais;
II - até R$1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa
mil reais), equivalentes a US$ 2,000,000.00 (dois milhões de dólares norte-americanos), na moeda em curso legal no Pais;
b) juros:
1) com relação à parcela I, os juros serão cobrados sobre os
saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa anual para
cada semestre, a ser determinada pelo Custo de Empréstimos
Qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma margem razoável, expressa em termos de uma percentagem anual,
que o Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BlD) fixará
periodicamente de acordo com sua politica de taxas de juros;
2) com relação à parcela Il, a taxa aplicável para cada semestre será de 4% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre os saldos
devedores diários, contados das datas dos respectivos desembolsos;
c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e
cinco por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contado a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
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li) contragarantia: Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e Receitas Tributárias previstas no art. 160 da Constituição Federal;
e) Garantidor: República Federativa do Brasil;
Jj destinação dos recursos: Financiamento do Programa de
Mapeamento Digital e Drenagem Urbana do Município do Rio
de Janeiro (Baía de Guanabara);
gj Condições de pagamento:
- do principal (I e II): mediante o pagamento de prestações
semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais;
- dos juros (I e Il]: semestralmente, vencidos em 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano;
- da comissão de crédito (I e II): semestralmente, nas datas estipuladas para o pagamento dos juros;
- das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações trimestrais.
Art. 4? A contratação da operação de crédito externo a
que se refere o art. I?, bem como a prestação da garantia pela
União, deverão efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias contados da data da publicação desta resolução.
Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de abril de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N? 14, DE 1995
Suspende a execução da expressão avulsos, autônomos e administradores, contida
no inciso I do art. 3'!da Lei nº 7.787, de 1989.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? Fica suspensa a execução da expressão avulsos,
autônomos e administradores, contida no inciso I do art. 3? da
Lei n? 7.787, de 1989, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n? 177.296·4/210, conforme comunicação feita pela Corte, nos
termos do Oficio n? 130-P/MC, STF, de 23 de setembro de 1994.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N? 1.435, DE 31 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a revogeçéo dos decretos
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição Fede'
ral,
DECRETA:
Art. I? Ficam revogados os seguintes decretos:
75.353, de 5 de fevereiro de 1975;
80.509, de 7 de outubro de 1977;
81.874, de 3 de julho de 1978; e
97.004, de 25 de outubro de 1988.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 31 de março de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
DECRETO N? 1.436, DE 3 DE ABRIL DE 1995
Promulga o Acordo para a Conetmçso
de uma segunda Ponte Internacional sobre
o Rio Paraná, entre a República Federativa
do Brasil e a República do Paraguai, em
Foz do Iguaçu, de 26.9.1992.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai assinaram, em Foz do Iguaçu, em 26 de setembro de 1992, o Acordo para a Construção de uma segunda
Ponte Internacional sobre o Rio Paraná;
Considerando que o Congresso Nacional o aprovou por
meio do Decreto Legislativo n? 28, de 26 de outubro de 1994, publicado no Diário Oficial da União n" 206, de 31 de outubro de
1994;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 30 de novembro de 1994, conforme estabelecido no seu artigo V parágrafo I,
DECRETA:
Art. I? O Acordo para a COnstrução de uma segunda Ponte Internacional sobre o Rio Paraná, firmado entre a República
Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em Foz do
Iguaçu, de 26 de setembro de 1992, apenso por cópias ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 1995, 174? da Independência e
107? da República.'
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia .

o anexo está publicado no DO

de 4.4.1995; paga. 4733/4734.

DECR.ETO N? 1.437, DE 4 DE ABRIL DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental do Inetituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto, e,dá outree provid~nci8s.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995

1649
DECRETA:
Art. I? São aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro
Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança
e o Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), constantes dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? O regimento interno do Indesp será aprovado pelo
Ministro de Estado da Fundação e do Desporto e publicado no
Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1995; l74? da Independência e
l07? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
ESTRUTURAREGIMENTALDO
INSTITUTO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO
DODESPORTO (Indesp)
CAPITULO I
Da Natureza, Sede, e Finalidade
Art. I? O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), Autarquia Federal, com sede e foro em Brasília,
Distrito Federal, vincula-se ao Ministério da Educação e do
Desporto, e tem por finalidade a promoção e o desenvolvimento
da prática do desporto e, especialmente:
I - implementar as decisões relativas à política e aos
programas de desenvolvimento do desporto, estabelecidos por
seu Conselho Deliberativo;
I I - realizar estudos, planejar, coordenar e supervisionar
o desenvolvimento do desporto;
III - captar recursos financeiros para o financiamento de
programas e projetos na área do desporto;
Cal. Leis
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IV - zelar pelo cumprimento da legislação desportiva;
V - prestar cooperação técnica e assistência financeira
supletiva a outros órgãos da Administração Pública Federal,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios;
VI - manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e governos estrangeiros;
VII - articular-se com os demais segmentos da Administração Pública Federal, tendo em vista a execução de ações integradas na área do esporte, observadas as diretrizes da política
nacional do desporto.
Parágrafo único. O Indesp prestará, ainda, apoio técnico e
administrativo ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes.
CAPiTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2? O Indesp tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão colegiado: Conselho Diliberativo;
II - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
III - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
c) Diretoria de Planejamento, Orçamento e Assuntos Administrativos;
IV - órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Suporte Técnico;
b) Diretoria de Desenvolvimento Integrado do Desporto;
c) Diretoria de Programas Especiais.
Art. 3? O Indesp será dirigido por um Presidente, nomeado pelo Presidente da República, de conformidade com a legislação vigente.
Art. 4? As Diretorias serão dirigidas por Diretor; o Gabinete por Chefe; a Procuradoria-Geral por Procurador-Geral e a
Auditoria por Auditor-Chefe, cujos cargos serão providos na
forma da legislação vigente.
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CAPiTULO III
Da Competência dos Órgãos
Seção I

Do Conselho Deliberativo
Art. 5? Ao Conselbo Deliberativo compete:
I - aprovar o Plano Nacional do Desporto;
II - emitir pareceres e recomendações sobre questões
desportivas nacionais;
UI terações;

aprovar os códigos de justiça desportiva e suas al-

IV - estabelecer normas, sob a forma de resoluções, que
garantam os direitos e impeçam a utilização de meios ilícitos
nas práticas desportivas;
V - propor prioridades para os planos de aplicação dos
recursos do Indesp;
VI -

outorgar o Certificado do Mérito Desportivo;

VU - baixar resoluções e normas administrativas relativas à organização e à operacíonalização do Indesp;
VIU - aprovar, no âmbito da sua área de competência, as
prestações e contas anuais da Autarquia;
IX -

aprovar planos e programas de trabalho,

X - exercer outras competências constantes da legislação em vigor.
§ I? O Conselho Deliberativo, órgão superior da administração do Indesp, será presidido pelo Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes.
§ 2? O Conselho Deliberativo será composto de até dez
membros, designados pelo Presidente da República, dentre os
quais um Vice-Presidente.
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Seção II
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Presidente
Art. 6? Ao Gabinete compete assistir o Presidente em sua
representação política e social, incumbindo-se das atividades de
comunicação social e de relações públicas, bem como do preparo e encaminhamento de seu expediente.

Seçso III
Dos Õrgâos Seccionais
Art. 7? A Procuradoria-Geral compete:
I - representar o Indesp judicial e extrajudicialmente;
11 - prestar assessoramento jurídico ao Conselho Deliberativo e ao Indesp;
111 - aprovar a Iiquídez e a certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial;
IV - exercer, no que couber, as competências estabelecidas na Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 8? A Auditoria compete prestar assistência ao Conselho Deliberativo e à Presidência do Indesp, no exercício da supervisão e controle das operações de transferências de recursos
financeiros administrados pela Autarquia e cumprir as normas
de administração contábil, financeira e patrimonial estabelecidas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
Art. 9· À Diretor.ia de Planejamento, Orçamento e Assuntos Administrativos compete planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de planejamento, de organização e modernização administrativa, de recursos da informação e
da informática, de orçamento, de programação financeira, de
pessoal civil, de serviços gerais e de documentação e biblioteca.
Seçllo IV
Dos Õrgãos Especificos Singulares
Art. 10. A Diretoria de Suporte Técnico compete planejar,
coordenar e supervisionar os programas e projetos de cooperaCal.
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ção técnica nacional e internacional, e de desenvolvimento da
ciência do desporto.
Art. 11. A Diretoria de Desenvolvimento Integrado do
Desporto compete planejar, coordenar e supervisionar a execução das ações voltadas ao desporto de alto rendimento, ao desporto para pessoas portadoras de deficiência e ao desporto educacional.
Art. 12. A Diretoria de Programas Especiais compete planejar, coordenar e supervisionar a execução das ações voltadas ao
desporto de identidade cultural, ao desporto de ação comunitária e
a programas e projetos especiais de desenvolvimento do desporto.
CAPÍTULO IV

Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Presidente do Conselho Deliberativo
Art. 13. Ao Presidente do Conselho Deliberativo incumbe:
I - convocar, ordinária e extraordinariamente, as reuniões do conselho;
II - aprovar, ad referendum do conselho, resoluções que
necessitem ser implementadas em caráter de urgência;
lU - dar o voto de qualidade sempre que houver empate
nas votações do conselho.
Seção II
Do Presidente
Art. 14. Ao Presidente do Indesp incumbe:
I - diligenciar para o fiel cumprimento das resoluções
do Conselho Deliberativo;
II - administrar a Autarquia e movimentar seus recursos, autorizando despesas e ordenando os respectivos pagamentos;
lU - representar o órgão em juízo ou fora dele;
IV - supervisionar as unidades administrativas do Indesp, mediante o acompanhamento das ações sob sua responsabilidade;
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v - ouvido o Conselho Deliberativo, enviar as prestações
de contas da Autarquia ao Ministro de Estado da Educação e
do Desporto;
VI - delegar competência, quando do interesse do Indesp,
Seção III
Dos Diretores e dos demais Dirigentes
Art. 15. Aos Diretores, ao Chefe de Gabinete, ao ProcuradorGerai e ao Auditor-Chefe incumbe planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades de suas respectivas unidades administrativas e exercer outras atribuições que lhes
sejam conferidas pelo Presidente do Indesp.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 16. O regimento interno definirá o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental do Indesp, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirtgentes.
Art. 17. As unidades administrativas do Indesp proverão
o apoio necessário aos trabalhos do Conselho Deliberativo.
ANEXO II
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
a) Quadro Demonstrativo de Cargos
em Comissão e Funções de Confiança
Unidade

Assessoria-Técnica
Gabinete
Divisa0

Cargos/
Funções

N'
01
01
03
01
01
01
O,

Denominação
Cargo/Função
Presidente
Assessor-Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
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DAS/

FG
101.6
101.4
102.2
101.4
102.1

101.2

FG-l

1655

Unidade

Cargos!
Funções

Denominação

DAS/

N'

Cargo/Função

FG

Assessoria de Imprensa e Divulga-

c,.

OI

Assessoria de Assuntos Paelementeres
procuradorla-Gerel

Assessor-Chefe

101.4

OI

Assessor·Chefe

01

Procurador-Geral

OI

Assessor

101.4
101.4
102.1
FG'l
101.4

OI

Auditoria
Diretoria de Planejamento, Orçamenta e Assuntos Administrativos
Coordenação Geral
Divisa0
Serviço

01
01
01

Auditor-Chefe
Assessor

OI

Diretor
Coordenador-Geral

03

I'

OI

Chefe
Chefe

05

Diretoria de SUPorte Técnico
Coordenecão-Geral
Divisão
Serviço

OI
O,
OI

Diretor
Coordenador-Geral
Assessor

07

Chefe
Chefe

OI
05

Diretoria de Desenvolvimento Integrado do Desporto
Ooordenecão- Geral-

01

Diretor

O,
OI

Coordenador-Geral

Divisão
Serviço

06
01
06

Diretoria de Programas Especiais

OI
O,
10
O,

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

01
05

Total

102.1

FG·}

Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
101.2
101.1
FG·}
101.5
10104
102.1
101.2
101.1
FG·}
101.5
101.4
102.1
101.2
101.1

FG-l
Diretor
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

FG-l

97
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ANEXO II
Instituto Nacionai de Desenvolvimento do Desporto
b) Quadro Resumo de Custos de Cargos
em Comissão e Funções de Confiança
Código
DAS/FG

Valor Unitário

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
102,2

1.971,55

101.1

705,68

O,

102.1

705;68

Subtotal (1)
FG·l
Subtotal (2)

79,54

06
71
26
26

Quant.

IR')

01
04
16
10
29
03

1.791,17
1.526,06

866,88
770,17
770,17

97

Total (1+2)

Valor Total

IR')
1.971,55
7.164,68

22.890,90

8.668,80
22.334,93
2.310,61

2.822,72

3.528,40
71.692,49

2.068,04
2.068,04
73.660,53

DECRETO N? 1.438, DE 4 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a transferência e a transformação dos cargos em comissão que menciona,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para as unidades indicadas
nos incisos I a IV deste artigo, 27 cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS):
I - para o Gabinete da Casa Civil da Presidência da República, um DAS 102,1;
II - para o Gabinete da Casa Civil da Presidência da República, um DAS 101.5, dois DAS 102.4, um DAS 102.3, dois
DAS 102.2 e um DAS 102.1, destinados ao assessoramento do
Conselho do Programa Comunidade Solidária;
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III - para a Subsecretaria Geral da Presidência da República, um DAS 101.6, um DAS 101.4, um DAS 102.4, dois DAS
101.3, um DAS 102.2 e sete DAS 101.1;
IV - para o Gabinete da Secretaria Geral da Presidência
da República, três DAS 102.2 e três DAS 102.1.
Parágrafo único. Fica transformado, na forma do anexo a
este decreto, o cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS 101.6, de que trata o inciso II deste
artigo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1996: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis Carvalho
ANEXO
Situação Atual

Valor
Código

Unitário

Qt.

Valor Total
(U)

(RSI
DAS 101,5
DAS 102.6

1.791,17
1.791,17

'I'otal

Situação Nova
Qt.

Valor Total
IR$)

1.791,17

0,00

0,00

1.791,17

1.791,17

1. 791,17

DECRETO N? 1.439, DE 4 DE ABRIL DE 1996
Altera o valor constante do Anexo do
Decreto

D.a

1.385, de 6 de fevereiro de 1996,

que dispõe sobre a compatibilização entre a
realizaçilo da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e tinanceira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alinea b do art. 48 da Lei n? 4.320, de 17 de
março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? Os valores para empenho das dotações do Grupo
Outras Despesas Correntes do Poder Executivo constante do
Anexo do Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995, ficam alterados para:
Orgão

24.000 - Ministério da Ciência e Tecnologia
33.000 - Ministério da Previdência e Assistência Social
36.000 - Ministério da Saúde

R$l.OOO,OO
Valor
200.000
210.000
2.310.000

Art. 2? Enquanto não forem cumpridas as disposições do
art. 3? do Decreto n? 1.385/95, o saldo financeiro remanescente
do limite fixado para o primeiro trimestre constante do anexo a
que se refere àquele decreto e respectivas alterações serão incorporados, automaticamente, ao trimestre subseqüente.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
DECRETO N? 1.440, DE 4 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a transferência dos cargos
em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado os órgãos indicados nos inciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995
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sos I a 111 deste artigo, 28 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS):
I - para o Estado-Maior das Forças Armadas (Emfa),
um DAS 101.5, um DAS 102.4, dois DAS 101.3, um DAS 102.2 e
um DAS 101.1;
11 - para o Ministério da Educação e do Desporto, dois
DAS 101.5, três DAS 101.4, três DAS 101.3 e três DAS 101.2, a
serem alocados na Secretaria de Política Educacional;
111 - para o Ministério da Cultura, dois DAS 101.5, três
DAS 101.4, três DAS 101.3 e três DAS 101.2, a serem alocados
na Secretaria de Política Cultural.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO NQ 1.441, DE 4 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a criação, por trtmeiormeÇão, dos cargos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam criados, por transformação, dois cargos
DAS 102.5 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, no
Ministério da Educação e do Desporto, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995

ANEXO
Situação Nova

Situação Atual

Valor
Código

Unitário

Qtde.

Valor Total

2
1
1
1

1.713,76
770,17
770,17
705.68

5

3.959,78

Qtde.

Valor Total

2

3.582,84

2

8.582,34

DAS
102.5
101.3
102.2
101.2
101.1

Total

1.791,17
856,88
770,17
770,17
705.68

DECRETO N? 1.442, DE 4 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redaç40 aos arts. 10 e 34 do
Decreto n." 455, de 26 de fevereiro de 1992,
que regulamenta a Lei n." 8.818, de 28 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o disposto no art. 32, § 2?, da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 10 e 34 do Decreto n? 455, de 26 de fevereiro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. .
.
I - Presidência, na pessoa do Ministro de Estado da
Cultura, gestor do FNC;
II - Comitê Assessor, composto pelos presidentes
das entidades supervisionadas e pelos titulares das seguintes Secretarias do Ministério da Cultura:
a) Secretaria Executiva;
b) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
c) Secretaria de Intercâmbio e Projetos Especiais;
d) Secretaria de Apoio à Cultura;
e) Secretaria de Política Cultural;
.......•.........•.••••......•••••••••••••••.•••.•••.••• »
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«Art. 34. São membros indicados para a CNIC, com
mandato de dois anos, permitida uma única recondução:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n

Art. 2? Os atuais mandatos dos membros a que se referem
os itens I e II do art. 34 do Decreto n:' 455, de 1992, ficam prorrogados até 20 de maio de 1995.
Art. 3? Ficam revogados o § 2? do art. 34 do Decreto n?
455, de 1992, os Decretos n?s 800, de 20 de abril de 1993, e 1.215,
de 8 de agosto de 1994.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
DECRETO N? 1.443, DE 5 DE ABRIL DE 1995
Altera o Estatuto da Fuaâeçso Escola
Nacional de Administraçllo Pública (Enap),
transfere cargos em comleeso e funções gra·
uticeâee, e dá outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Ficam extintas as Diretorias de Cooperação Técnica e de Descentralização de Programas e Projetos, da Fundação
Escola Nacional de Administração Pública (Enap).
Art. 2? Ficam transferidas as competências:
I - da Diretoria de Cooperação Técnica, para a Diretoria
de Estudos e Pesquisas;
II - da Diretoria de Descentralização de Programas e Projetos, para a Diretoria de Treinamento e Desenvolvimento.
Art. 3? Ficam transferidos da Enap para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, dois cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS
101.5, a serem alocados na Secretaria da Reforma do Estado.
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Art. 4? Os demais cargos em comissão e funções gratificadas das diretorias extintas ficam transferidos para as Diretorias
que absorveram as respectivas competências.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 6? Revogam-se as alineas c e d, do inciso IV, do art.
3?, bem como os arts. 15 e 16 do Anexo I ao Decreto n? 773, de
17 de março de 1993.
Brasília, 5 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N? 1.444, DE 5 DE ABRIL DE 1995
em

Dispõe sobre a transferência de cargos
comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a Fundação Instituto de Pesquisa Econõmica Aplicada (Ipea), quatorze cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), sendo um cargo DAS 101.3, quatro cargos DAS 101.2, oito cargos DAS 101.1 e um cargo DAS 102.1, a serem alocados no
Centro de Informática do Ipea.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 1Il'/(4): 1641-1711, abro
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DECRETO N? 1.445, DE 5 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a concessão de ajuda de

custo e de transporte aos servidores tniblicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 53 a 57 da Lei n:' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ao servidor público civil regido pela Lei n:' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, que, em caráter permanente, for
mandado servir em nova sede, conceder-se-á:
I - ajuda de custo, para atender às despesas de viagem,
mudança e instalação;
U - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusi·
ve para seus dependentes;
lU - transporte de mobiliário e bagagem, inclusive de
seus dependentes.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos Ministros de Estado, aos titulares de órgãos essenciais da Presidência da República, aos ocupantes de cargos de Natureza Especial e aos de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), quando nomeados para exercício em nova sede.
§ 2? Caberá ao órgão em que tiver exercício o servidor nomeado para os cargos de que trata o parágrafo anterior efetuar
o pagamento das indenizações referidas neste artigo.
§ 3? Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se
afastar do cargo ou reassumi-Io em virtude de mandato eletivo.
Art. 2? O servidor nomeado na forma do § I? do art. I?,
exceto o ocupante de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 1, 2 e 3, poderá ter o custeio de sua estada às expensas do órgão em que tiver exercício, pelo prazo de
até trinta dias, contado a partir da posse, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, caso o Ministério da AdminisCol. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4); 1647-1717, abro 1995

tração Federal e Reforma do Estado ainda não disponha de moradía funcional.
§ I? A estada constituir-se-á, exclusivamente, de diárias
de hospedagem, nela não compreendidos os gastos com alimentação, bebidas ou quaisquer despesas adicionais, não sendo a
mesma extensiva aos respectivos familiares ou acompanhantes.
§ 2? A hospedagem dar-se-á em estabelecimento contratado pelo órgão ou entidade de exercício do servidor, obedecidas
as formalidades legais, desde que não possua, vinculado à sua
estrutura organizacional, alojamento ou instalações similares
compatíveis com o nivel funcional do servidor.
§ 3? Nos casos em que o órgão ou entidade requisitante
ainda não possua contrato com estabelecimento hoteleiro, é facultado, em caráter emergencial e provisório, efetuar o ressarcimento das despesas de hospedagem mediante documentação
comprobatória da despesa, realizando-se o lançamento no elemento de despesa «Restituições».
§ 4? As pessoas que, a convite de órgãos da Administração Pública Federal, se deslocarem para outra Unidade da Federação com o objetivo de fazer conferências, palestras ou participar de congressos, seminários e congêneres, ou ainda para desempenhar missões de natureza transitória, desde que, comprovadamente, não percebam diárias decorrentes da viagem, poderão, a critério do órgão ou da entidade, fazer jus à hospedagem de
que trata este artigo, pelo prazo máximo de quinze dias
improrrogáveis, com direito a duas refeições diárias, bem como a
transporte, preferencialmente por via aérea.
Art. 3? A ajuda de custo de que trata o inciso I do art. I?
será concedida em valor igual ao da remuneração de origem,
percebida pelo servidor no mês em que ocorrer o deslocamento
para a nova sede.
§ I? É facultado ao servidor requisitado para o exercício
dos cargos em comissão de que trata o § I? do art. I? optar pela
ajuda de custo em valor equivalente à remuneração integral do
respectivo cargo.
§ 2? O valor da ajuda de custo corresponderá a uma remuneração, caso o servidor possua até um dependente, a duas remunerações, caso o servidor possua dois dependentes e a três remunerações, caso o servidor possua três ou mais dependentes.
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Art. 4? Não será concedida nova ajuda de custo ao servidor que tenha recebido indenização dessa espécie dentro do
período de doze meses imediatamente anterior.
§ 1º Caso ocorra a extinção do órgão ou da entidade para o
qual o servidor tenha sido nomeado, mesmo que antes do período de doze meses, fica assegurado o direito ao transporte de que
tratam os incisos U e UI do art. I?
§ 2? Não será concedida ajuda de custo ao servidor em razão de exoneração.
§ 3? Ao servidor exonerado, no caso em que tenha decorrido mais de doze meses no exercicio do cargo, e não fazendo jus
à ajuda de custo paga por outro órgão ou entidade, será concedido o transporte de que trata o inciso UI do art. I?, da sede
onde serviu para a sua origem.
Art. 5? O servidor que, atendido o interesse da Administração, utilizar condução própria no deslocamento para a nova
sede, fará jus à indenização da despesa do transporte, correspondente a quarenta por cento do valor da passagem de transporte aéreo no mesmo percurso, acrescida de vinte por cento do
referido valor por dependente que o acompanhe, até o máximo
de três dependentes.
Parágrafo único. Quando os dependentes do servidor não
se utilizarem do meio de deslocamento previsto neste artigo, a
repartição fornecerá passagens rodoviárias ou aéreas para os
que, comprovadamente, se utilizarem destes meios.
Art. 6? No transporte de mobiliário e bagagem referidos
no art. I?, será observado o limite máximo de doze metros cúbicos ou 4.500kg por passagem inteira, até duas passagens, acrescido de três metros cúbicos ou novecentos quilogramas por passagem adicional, até três passagens.
Parágrafo único. Compreende-se como mobiliário e bagagem os objetos que constituem os móveis residenciais e bens
pessoais do servidor e de seus dependentes.
Art. 7? São considerados dependentes do servidor para os
efeitos deste decreto:
I - o cônjuge ou a companheira legalmente equiparada;
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n - o filho de qualquer condição ou enteado, bem assim
o menor que, mediante autorização judicial, viva sob a sua
guarda e sustento;
In - os pais, desde que, comprovadamente, vivam às suas
expensas.
§ I? Atingida a maioridade, os referidos no inciso n perdem a condição de dependentes, exceto nos casos de:
a) filho inválido;
bl estudante de nível superior, menor de vinte e quatro
anos, que não exerça atividade remunerada.
§ 2? Para os efeitos do disposto no inciso n do art. I?,
considera-se como dependente do servidor um empregado doméstico, desde que comprovada regularmente essa condição.
Art. 8? Na hipótese em que o servidor fizer jus à percepção da ajuda de custo e que, da mesma forma, o seu cônjuge ou
companheiro o fizer, a apenas um serão devidas as vantagens
de que trata o art. 1?_
Art. 9? Será restituída a ajuda de custo:
I - considerando-se, individualmente, o servidor e cada
dependente quando não se efetivar o deslocamento para a nova
sede no prazo de trinta dias, contados da concessão, observado o
disposto no art. 46 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
n - quando, antes de decorridos três meses do deslocamento, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço.
Parágrafo único. Não haverá restituição:
ai quando o regresso do servidor ocorrer ex-officio ou em
virtude de doença com provada;
b) havendo exoneração após noventa dias do exercicio na
nova sede.
Art. 10. As despesas relativas à ajuda de custo, passagens
e transportes de bagagem, dependerão de empenho prévio, observado o limite dos recursos orçamentários próprios, relativos
a cada exercicio, vedada a concessão para pagamento em
exercício posterior.
Art. 11. O dísposto neste decreto aplica-se, igualmente,
quando os nomeados para os cargos de Ministro de Estado, de
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órgãos essenciais da Presidência da República, de Natureza Especial e dos cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), niveis 4, 5 e 6, não sejam regidos pela Lei n?
8.112, de 1990.
Parágrafo único. Na hipótese do art. 3·, a ajuda de custo
corresponderá à remuneração do respectivo cargo.
Art. 12. As despesas decorrentes de aplicação do disposto
no Decreto n:' 1.377, de 13 de janeiro de 1995, observado o disposto no art. 2·, deste decreto, correrão à conta dos elementos
de despesa «Serviço de Terceiros» ou «Restituições», conforme o
caso.
Parágrafo único. E acrescida de sessenta dias a 'autorização para o custeio da estada de servidor ou dos ocupantes dos
cargos referidos no artigo anterior empossados até a data de publicação deste decreto.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se o Decreto n:' 75.647, de 23 de abril de
1975, o Decreto n? 91.243, de 9 de maio de 1985, o art. 2? do Decreto n:' 93.902, de I? de janeiro de 1987, e o Decreto n? 1.377, de
23 de janeiro de 1995.
Brasília, 5 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N? 1.446, DE 6 DE ABRIL DE 1995
Dá nove redação ao art. 2,° do Decreto
n? 1.099, de ao de março de 1994, que dispõe sobre a organização e o funcionamento
da Junta de Progmmeçâo Financeira.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O art.2? do Decreto n? 1.099, de 30 de março de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? A Junta de Programação Financeira terá a
seguinte composição:
I - do Ministério da Fazenda:
a) Secretário Executivo, que será o presidente;
b) Secretário de Política Econômica;
c) Secretário da Receita Federal;
d) Secretário do Tesouro Nacional;
U - do Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) Secretário Executivo, que será o vice-presidente;
b) Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
c) Secretário de Orçamento Federal;
lU - Secretário Executivo do Ministério da Previdência e Assistência Social;
IV - Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social..
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Andrea Sandro Cslebi

DECRETO N? 1.447, DE 6 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redaçlIo aos arts. 5.° e 8.0 do
Decreto n,O 980, de 11 de novembro de 1993,
que dispõe sobre a ceesêo de uso e a admi·
nistreção de imóveis residenciais de propriedade da União.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei n? 8.025, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:
Art. F Os arts. 5º e 8º do Decreto n? 980, de 11 de novembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5?
.
VIII - administrados pela Secretaria-Geral da Presidência da República, no total de 140 (cento e quarenta) unidades, destinados a ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança na Secretaria-Geral, na Casa Civil, na
Casa Militar e na Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República e na Vice-Presidência da República, conforme critérios estabelecidos pelo SecretárioGeral da Presidência;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

« Art. 8? Os imóveis residenciais administrados pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
havendo disponibilidade, poderão destinar-se ao uso por:
I
Ministros de Estado;
II - ocupantes de cargo de natureza especial;
III - ocupantes de cargo em comissão, de nível DAS4, DAS-5 ou DAS-6, em órgãos da Administração Federal
direta.
§ I? Compete, privativamente, ao Ministro de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado, a seu critério e observado o disposto no art. 7?, destinar imóvel residencial ao uso de ocupantes de cargos em comissão, dos
níveis DAS-5 e DAS-6 ou equivalente, em autarquias e fundações públicas federais, que comprovadamente não sejam
proprietárias de imóveis residenciais.
§ 2? Independentemente de disponibilidade ou não de
imóvel, o preenchimento das condições enumeradas neste
artigo não gera direito ao uso.»
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N? 1.448, DE 6 DE ABRIL DE 1995
Dá nova reáecso ao art. 2.° do Decreto
n.O 99.438, de 7 de agosto de 1990, que diepõe sobre a composição do Conselho N ecional de Saúde, e dá outra providência.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 2? do Decreto n? 99.438, de 7 de agosto de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2? O CNS, presidido pelo Ministro de Estado
da Saúde, integrado por 32 membros, tem a seguinte composição:
I - um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
a) Ministério da Educação e do Desporto;
b) Ministério do Trabalho;
c) Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
d) Ministério da Previdência e Assistência Social;
e) Ministério do Planejamento e Orçamento;
fi Ministério da Saúde;
g) Conselho Nacional de Secretários de Saúde;
h) Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde;
i) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
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j) Confederação Nacional da Agricultura;
1) Confederação Nacional do Comércio;

m) Confederação Nacional da Indústria;
n) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil;
o) Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência;
p) Conselho Nacional das Associações de Moradores;
q) Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas;
r) Central Única dos Trabalhadores;
s) Força Sindical;
n - um representante escolhido dentre as seguintes
entidades:
a) Conselho Federal de Medicina;
b) Associação Médica Brasileira;
c) Federação Nacional dos Médicos;
In - dois representantes escolhidos dentre as seguintes entidades:
a) Confederação Nacional de Estabelecimentos e Serviços de Saúde;
b) Associação Brasileira de Medicina de Grupo;
c) Federação Brasileira de Hospitais;
d) Associação Brasileira de Hospitais;
e) Confederação das Misericórdias do Brasil;
f) Unimed do Brasil;
g) Federação Nacional das Seguradoras;
IV - dois representantes das entidades nacionais de
representação de outros profissionais da área de saúde;
V - três representantes da comunidade científica e
da sociedade civil;
VI - seis representantes das entidades constituídas
para portadores de patologias.
§ I? Os membros do CNS e seus suplentes serão designados pelo Presidente da República, mediante indicação
do Ministro de Estado da Saúde:
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a) por proposição dos respectivos Ministros de Estado, os representantes mencionados no inciso I, alíneas a a
e,
b) por proposição dos respectivos dirigentes, os representantes das entidades referidas nos incisos I, alíneas g a
s, 11, 111, IV e VI;

c) os representantes de que tratam os incisos I, alínea

I, e V.
§ 2? As entidades referidas nos incisos 11, 111, IV e
VI deverão articular-se para promover, mediante rodizio
sistemático, tendo em vista o disposto no parágrafo seguinte, a indicação de seus representantes, com proposta de
critério de escolha a ser adotada no regimento interno do
CNS.

§ 3" Em suas ausências ou afastamentos temporários,
cada representante poderá ser substituído, nas reuniões do
CNS, pelo seu suplente, indicado na forma dos parágrafos
anteriores.

§ 4" Os órgãos e as entidades referidos neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor, por intermédío do Ministro de
Estado da Saúde, a substituição de seus respectivos representantes.
§ 5? O Secretário Executivo do Ministério da Saúde
será o substituto eventual do Presidente do CNS.
§ 6? Será dispensado o membro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas
ou a seis intercaladas, no periodo de um ano.
§ 7? Ao término do mandato do Presidente da República, conslderar-se-ão dispensados todos os membros do
CNS.
§ 8~ As funções de membro do CNS não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício relevante serviço
prestado à preservação da saúde da população.»
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Art. 29 Este decreto entra em VIgor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se o Decreto n:' 1.353, de 29 de dezembro
de 1994.
Brasília, 6 de abril de 1995; 174 9 da Independência e
107 9 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
DECRETO N? 1.449, DE 7 DE ABRIL DE 1995
Altera o disposto sobre os efetivos do
pessoal .militer do Exército, em serviço etiVO, em vigor em 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal, e de
acordo com o disposto no art. 1 9 e no § lº do art. 2 9 da Lei n"
8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? As seguintes parcelas, dos efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, em vigor no ano de 1995,
constante do Quadro Il - Oficiais de Carreira, de que trata o
art. I?, do Decreto n? 1.340, de 20 de dezembro de 1994, ficam
alteradas para os níveis estabelecidos a seguir:
Il - Oficiais de Carreira
Armas

Quadros

Posto
Períodos

Sv

Cel.

Med

40

Dent

Farm

Soma
Maj.

Capo

I? Ten. 2? Ten.
809

85

10 abro a 10 ago.

QEM
Soma

Te

3ll

13

203

89

593

10 abro a 10 maio

902

1.669

13.401

11 maio a 10 ego.

902

1.669

13.274
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Parágrafo único. O Ministro do Exército, através de atos
complementares para a execução deste decreto, poderá, inclusive, alterar, em até quinze por cento, os referidos efetivos, para
atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal
militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2?, do art. I?,
da Lei n? 7.150, de I? de dezembro de 1983.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N? 1.450, DE 10 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre aquisição, mediante compra e venda, do imóvel rural que menciona,
para fins de reforma agrária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõem os arts. 2?, § 2?, alínea a, 6?, 7? 8? 16, parágrafo único, 17, caput, e alínea c, e 31 da Lei n? 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e o art. 18 da Lei n? 4.947, de 6 de abril de
1966,
I.

DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a aquisição para fins de reforma
agrária, mediante pagamento em dinheiro, no todo ou em parte,
da terra e de suas acessões naturais, do imóvel rural denominado Fazenda Tarumã, conhecido como Fazenda Rondinha, com
área de 4.000,000ha (quatro mil hectares), situado no Município
de Jóia, Estado do Rio Grande do Sul, classificado como produtivo nos termos da legislação pertinente.
§ I? Para os fins do disposto neste artigo, o valor do imóvel terá, como limite máximo, o constante de laudo de avaliação
elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Inera) .
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§ 2? O pagamento do preço é condicionado ao atendimento, pelo alienante, do disposto no art. 47, inciso I, alínea b, da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 3? As despesas decorrentes da aplicação do disposto
neste artigo correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

DECRETO N? 1.451, DE 11 DE ABRIL DE 1995
Aprova o Estatuto Social do Serviço
Federal de Processamento de Dados
(Serpro).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 6? da Lei n?
5.615, de 13 de outubro de 1970,
DECRETA:
Art. 1" Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto,
o Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro]
Art. 2? O Regimento Interno do Serpro será aprovado mediante portaria do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revoga-se o Decreto n? 218, de 19 de setembro de
1991.
Brasília, 11 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
ESTATUTO
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Serpro)
CAP1TULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1? O Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro}, empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda,
criado pela Lei n? 4.516, de 1? de dezembro de 1964, atualmente
regido pela Lei n' 5.615, de 13 de outubro de 1970, tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, bem assim a prestação de assessoramento
e assistência técnica no campo de sua especialidade.
Art. 2? O Serpro tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional, sendo indeterminado o prazo de sua duração.
Art. 3? São finalidades do Serpro:
I - atender prioritariamente, com exclusividade, aos órgãos do Ministério da Fazenda;
n - aplicar as disponibilidades de sua capacidade técnica
e operacional na execução dos serviços de sua especialidade que
venham a ser convencionados com outros órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, mediante contratação;
In - viabilizar soluções no campo da modernização e
apoio à tomada de decisão no âmbito da Administração Pública;
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IV - atuar no sentido de racionalizar e simplificar as atividades atinentes à tecnologia da informação no setor público;
V - incentivar o desenvolvimento do setor de informática, de acordo com as diretrizes definidas pelo Governo Federal.
CAPÍTULO 11
Do Capital Social
Art. 4? O capital social do Serpro é de R$l. 799.247,61
(hum milhão, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), integralmente subscrito pela União.
Parágrafo único. O capital do Serpro poderá ser aumentado:
a] mediante a capitalização de recursos que a União destinar a esse fim, na forma da legislação pertinente;
b) pela capitalização de lucros e incorporação de reservas,
na forma autorizada em lei ou regulamento;
c) por deliberação do Conselho Diretor, para correção da
expressão monetária do respectivo valor, mediante a incorporação da reserva correspondente.
CAPÍTULO III
Dos Recursos Financeiros

Art. 5? Constituem recursos financeiros do Serpro, destinados ao cumprimento de seus objetivos e à sua administração:
I - dotações que lhe forem consignadas no Orçamento
da União;
11 - receitas de qualquer natureza, provenientes do
exercicio de suas atividades;
111
créditos de qualquer natureza, abertos em seu favor;

IV
recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão em espécie, de bens e direitos;
V - rendas de bens patrimoniais;
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VI - recursos derivados de operações de crédito, inclusive os provenientes de empréstimos e financiamentos de origem
interna ou externa, observadas as disposições legais específi·
cas;
VII
doações de qualquer origem ou natureza;
VIII
outras receitas eventuais;
IX
quaisquer outras rendas.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Diretor
Art. 6? O órgão de orientação superior do Serpro é o Conselho Diretor, composto:
I - pelo Secretário ·Executivo do Ministério da Fazenda,
que o presidirá;
II - pelo Diretor-Presidente do Serpro, que substituirá o
Presidente do Conselho, nas suas faltas e impedimentos eventuais;
III - pelo Secretário Executivo do Ministério da Admínístração Federal e Reforma do Estado;
IV - por três mem bros indicados pelo Ministro de Estado
da Fazenda, preferencialmente titulares de cargos de direção
dos órgãos usuários dos serviços do Serpro;
V - por um membro indicado pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ I? O Conselho Diretor, assim denominado por força do
disposto no art. 6? da Lei n:' 5.615, de 1970, equipara-se, para
todos os efeitos, aos conselhos de administração referidos nos
dispositivos legais pertinentes à composição dos órgãos diretivos das empresas públicas.
§ 2? A investidura dos membros do Conselho Diretor será
feita mediante assinatura do termo de posse em livro próprio.
§ 3? Nos casos de impedimento, os membros referidos nos
incisos III a V serão representados pelos respectivos substitutos.
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Art. 7? Compete ao Conselho Diretor:
I - fixar a política e diretrizes básicas do Serpro;
11 - aprovar o plano diretor plurianual e suas eventuais alterações;
111 - aprovar os aumentos de capital resultantes das
incorporações de que tratam as alíneas b e c do parágrafo único
do art. 4?, conforme previsão legal ou regulamentar;
IV - autorizar o Diretor-Presidente a delegar poderes a
titulares de cargos de direção ou chefia para movimentação de
fundos e a constituir mandatários, por prazo certo, para o mesmo fim;
V - deliberar sobre as propostas orçamentárias;
VI - deliberar sobre os balanços patrimoniais e demonstrações financeiras, inclusive a criação de reservas de lucros;
VII - pronunciar-se sobre aumentos de capital, a serem
efetuados na forma da alínea a do parágrafo único do art. 4?;
VIII - aprovar a escolha do Chefe da Auditoria, por indicação do Diretor- Presidente;
IX - homologar a escolha de Auditores Externos;
X - autorizar a aquisição, a alienação, e a oneração de
bens imóveis;
XI - aprovar a criação, na estrutura da empresa, de
unidades vinculadas diretamente à diretoria;
XII - definir, mediante proposta do Diretor-Presidente,
as áreas de atuação dos diretores, bem como as respectivas
competências;
XIII - decidir sobre as contratações, por prazo determi·
nado, de pessoal técnico especializado;
XIV - fixar o percentual de participação dos empregados
nos lucros evetualmente auferidos, em cada exercicio, na forma
da legislação em vigor;
XV - deliberar previamente ao encaminhamento para
apreciação pelo Ministro de Estado sobre;
a) o Regulamento de Licitação;
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. b) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração
de responsabilidade;
c) o Quadro de Pessoal, com a indicação, em três colunas,
do total de empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano;
d) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e
quaisquer outras parcelas que componham a retribuição dos
empregados;
XVI - decidir sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Diretor-Presidente;
XVII - dirimir dúvidas emergentes de eventuais omissões
deste Estatuto.
Art. 8? O Conselho Diretor deliberará por maioria de votos, com a presença de, DO mínimo, quatro de seus membros,
dentre eles um dos referidos nos incisos I e 11 do art. 6?, cabendo ao Presidente, além do voto comum, o de qualidade.
CAPITULO V

Da Diretoria
Art. 9? O Serpro será administrado por uma diretoria
composta por:
I
um Diretor-Presidente;
11 - um Diretor-Superintendente;
111 - quatro Diretores.
§ I? Os membros da diretoria serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, todos com mandato de quatro anos, permitida a recondução.
§ 2? Pelo menos dois membros da diretoria serão escolhidos dentre os empregados do Serpro.
§ 3? A investidura dos membros da diretoria far-se-ã mediante assinatura do termo de posse em livro próprio.
Art. 10. Compete à Diretoria o exercicio das atribuições
decisórias concernentes às fínalidades do Serpro, cabendo-lhe,
em especial:
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I ..~aprovar as normas disciplinares do planejamento,
da organização e do controle dos serviços de .atividades do Serpro;

II ~ aprovar os programas de captação de serviços e os
respectivos planos de execução;
III - decidir sobre as propostas orçamentárias, a serem
submetidas ao Conselho Diretor;
IV - aprovar o organograma com as respectivas funções
e competência da sede e das unidades descentralizadas e o sistema normativo do Serpro;
V - aprovar as normas disciplinadoras de concursos
para admissão de pessoal, as contratações de pessoal técnico especializado, por prazo determinado, e a cessão de empregados,
nos casos estabelecidos em lei;
VI - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, as normas da Empresa e as recomendações do Conselho
Diretor;
VII - aprovar as normas gerais para celebração de convênios, acordos, ajustes e contratos, observada a legislação específica;
VIII - propor alterações estatutárias;
IX - fazer publicar no Diário Oficial da União, depois
de aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda:
a) o Regulamento de Licitação;
b) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração
de responsabilidades;
c) o Quadro de Pessoal, com a indicação, em três colunas,
do total de empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano;
d) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e quaisquer
outras parcelas que componham a retribuição de seus empregados.
Art. 11. São atribuições do Diretor·Presidente:
I - representar o Serpro em juízo ou fora dele, podendo
constituir mandatários para esse fim;
cor,
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II - dirigir todas as atividades técnicas e administrativas da empresa, em conformidade com as diretrizes traçadas
pelo Conselho Diretor, permitida delegação;
UI - prover a secretaria do Conselho Diretor;
IV - convocar e presidir as reuniões da diretoria;
V - designar os substitutos dos diretores, em caso de
impedimento;

VI - admitir, dispensar, promover, designar para o
exercicio de função de confiança, transferir, licenciar e punir
empregados, na forma da lei e do sistema normativo do Serpro,
permitida delegação;
VU - designar o diretor que substituirá
Superintendente em seus impedimentos;

o Diretor-

VUI - propor à diretoria a criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, a cessão de empregados, bem assim
a contratação, por prazo determinado, de pessoal técnico especializado, observada a legislação pertinente;
IX - exercer quaisquer outras atribuições não reservadas ao Conselho Diretor.

Art. 12. São atribuições do Diretor-Superintendente;
I
substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos;
U
participar das reuniões do Conselho Diretor, sem direito a voto;
lU - exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam
delegadas pelo Diretor-Presidente.

Art. 13. A diretoria reunir-se-á com a presença de, no
mínimo, quatro de seus membros, sendo um deles o DiretorPresidente ou, nos casos de impedimento deste, o seu substituto.
Parágrafo único. As decisões da diretoria, tomadas por
maioria simples, serão registradas em ata, cabendo ao DiretorPresidente, além do voto comum, o de qualidade.
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CAPÍTULO VI
Do Conselho Fiscal
Art. 14. O Conselho Fiscal será constituído por três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, com mandato de um ano, admitida uma
recondução, por igual periodo.
§ I? Um dos membros do Conselho Fiscal será representante do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor.
§ 2? O membro do Conselho Fiscal, que houver sido reconduzido, só poderá voltar a fazer parte do conselho depois de
decorrido, pelo menos, um ano do término de seu último mandato.
§ 3? A investidura dos membros do Conselho Fiscal e a
eleição de seu Presidente far-se-ão mediante registro na ata da
primeira reunião de que participarem.
§ 4? O prazo de mandato contar-se-á a partir da investidura.
§ 5? Findo o mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecerá no exercício da função até a investidura do novo titular.
§ 6? Na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato
contar-se-á a partir do término do mandato anterior.
§ 7? O Conselho Fiscal reunir-se-á, pelo menos, uma vez
por mês.
Art. 15. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o
cumprimento de seus deveres legais e estatutários;
II - examinar as demonstrações financeiras do exercício
social, inclusive o relatório anual de administração, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis;
IH - opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, relativas à modificação do capital social, aos planos de investimento ou ao orçamento de capital, à distribuição de dividendos, bem assim sobre transformação, incorporação, fusão ou
cisão;
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IV - denunciar aos órgãos da administração os erros,
fraudes ou ilicitos que tomar conhecimento e sugerir providências úteis à empresa;
V ~ analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
empresa;
VI - exaniinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração de bens imóveis do Serpro.
CAPiTULO VII
Da Auditoria Interna
Art. 16. O Serpro disporá de Auditoria Interna, vinculada
ao Conselho Diretor e com os encargos e atribuições fixados na
legislação pertinente, cujo titular será escolhido dentre empregados da empresa, por indicação do Reitor-Presidente, aprovada pelo Conselho Diretor.
CAPiTULO VIII
Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras
Art. 17. O exercício social do Serpro é contado de I? de julho a 30 de junho do ano seguinte.
Art. 18. O Serpro realizará seu balanço geral no dia 30 de
junho de cada ano.
Art. 19. Dos lucros verificados em cada exercício, após
deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda, serão constituídas as seguintes reservas:
I - Reserva Legal - cinco por cento do lucro líquido,
até o limite de vinte por cento do capital social;
11 - Reserva de Contingência - no valor aprovado pelo
Conselho Diretor, com a finalidade de efetuar compensações,
em exercício futuro, na forma da lei;
111 - Reservas Estatutárias:
a) de Investimento - cinco por cento do lucro líquido, até
vinte por cento do capital social, destinados à atualização do
parque computacional e à aquisição de bens patrimoniais necessários à consecução dos objetivos institucionais do Serpro;
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b) para Riscos Eventuais - cinco por cento do lucro líquído, até vinte por cento do capital social, destinados a cobrir
prejuízos com perda de material e destruição acidental de equipamentos e bens patrimoniais, e cujo saldo não utilizado será
incorporado, no exercício seguinte, ao capital social.
Parágrafo único. Se após realizadas as deduções e reservas, exceto as estatutárias, ainda se apurar saldo, deste serão
destinados vinte e cinco por cento à União e, ao restante, será
dada a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o disposto no inciso XIV do art. 7?

CAPiTULO IX
Da Organização Interna e do Pessoal
Art. 20. Aplica-se ao pessoal do Serpro o regime jurídico
estabelecido pela legislação trabalhista.
§ I? O ingresso do pessoal será feito mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas
especificas da empresa.
§ 2? Os cargos de titulares das unidades estruturais do
Serpro serão privativos de empregados integrantes do quadro
de pessoal da empresa, excetuando-se as unidades de assessoramento das diretorias e as subordinadas diretamente ao DiretorPresidente.
CAPiTULO X
Das Disposições Gerais
Art. 21.

Não poderão participar da administração do Ser-

pro:
I
H
IH

os impedidos por lei;
os que causaram prejuízos ao Serpro;
os administradores de empresas em mora com o Ser-

pro.
Art. 22. Os membros do Conselho Diretor, da Diretoria,
do Conselho Fiscal e os ocupantes de cargos definidos em decio
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são de diretoria, ao assumirem suas funções, prestarão declaração de bens, anualmente renovada.
Art. 23. Os Conselheiros, o Diretor-Presidente, o DiretorSuperintendente e os Diretores são demissíveis ad nutum e, juntamente com os membros do Conselho Fiscal, são responsáveis,
na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício
de suas atribuições.
Art. 24. A execução do programa de desimobilização de
bens não vinculados às atividades operacionais do Serpro obedecerá à legislação pertinente.
DECRETO N? 1.452, DE 11 DE ABRIL DE 1995
Prorroga o prazo de que trata o art. 1.°
do Decreto n." 1.368, de 12 de janeiro de
1995, e dá outras prcvtâênetee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV, e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado para 9 de outubro de 1995 o prazo
de que trata o art. I? do Decreto n? 1.368, de 12 de janeiro de
1995.
Art. 2? O Ministro da Administração Federal e Reforma
do Estado poderá, em caso excepcional, autorizar a realização
de concursos públicos, bem assim a nomeação para provimento
de cargos efetivos no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, enquanto perdurar a suspensão prevista no artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revoga-se o Decreto n? 705, de 22 de dezembro de
1992.
Brasília, 11 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brestna,
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DECRETO N? 1.453, DE 11 DE ABRIL DE 1995
Altera alíquotas do imposto de importação sobre os produtos que enumera, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, inciso IV, o art. 150, § I?, e o art.
153, § I?, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3?
da Lei n? 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de setembro de 1984,
e pela Lei n:' 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam alteradas para zero por cento, até 30 de
abril de 1995, as alíquotas ed velarem do Imposto de Importação constantes do Anexo deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
ANEXO
Código

1005
1005.90.10

2002.10.00
2002.90

Descrição

Milho
Em grão

-tometes inteiros ou em pedaços
Outros

2103.20

·Ketchup e outros molhos de tomate

2902.50.00

-Estireno

2905.31.00

«Etilenoglícol (etanodiol)
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Descrição

Código
2914.11.00

··Acetona

2917.36.00

--Âcido tereftálico e seus sais

2917.37.00

··Tereftalato de dimetila

2921.22.00

-·Hexametilenodiamina e seus sais

2926.10.00

·Acrilonitrila

2933.71.00

-ü-Hexenolactame (epsilon-caprolactama)

390LIO.IO

Linear

3901.10.91

Com carga

3901.10.92

Sem carga

3901.20.19

Outros

3901.20.29

Outros

3901.30.10

Nas formas previstas na Nota 6,8 deste Capítulo

3001.30.90

Outros

3901.90

-Outrce

3902.10.10

Com carga

3902.10.20

Sem carga

3902.30.00

-Copolímeros de propíleno

3902.90.00

-Outros

3903.11.10

Com carga

3903.11.20

Sem carga

3903.19.00

-Outros

3903.90.90

Outros

3904.10.10

Obtido por processo de suspensão

3904.10.20

Obtido por processo de emulsão

3904.10.90

Outros

3904.21.00

--N ão plastificado

3904.22.00

--Plastificado
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Código

Descrição

3904.30.00

-Oopolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila

3904.40

-Outros copolímeros de cloreto de vinila

3908.10.13

Políemída-e ou poítemída-s.s, com carga

3907.10.22

Não estabilizados, nas formas previstas na Nota 6- b deste Capítulo

5401

Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para a venda a retalho

5402

Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar}, não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com
menos de 67 decitex

5403

Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais de
título inferior a 67 decitex

5404

Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da seção transversal não seja superior a lmm; lâminas e formas
semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas,
cuja largura aparente não seja superior a 5mm

5405

Monofilamentos artificiais, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da seção transversal não seja superior a lmm; lâminas e formas
semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis artificiais,
cuja largura aparente não seja superior a õmm

5406

Fios de filamentos sintéticos ou artificiais (exceto linhas para costurar),
acondicionados para venda a retalho

5503

Fibras sintéticas descontínuas, não cerdades. não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação

5504

Fibras artificiais descontínuas, não cardadee. não penteadas, nem transformadas de outro modo para fiação

5505

Desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais (incluídos os desperdícios
da penteacão, os de fíos e os fiapos)

5506

Fibras sintéticas descontínuas, cardedes. penteadas ou transformadas de
outro modo para fiação

5507

Fibras artificiais descontínuas, cardadas. penteadas ou transformadas de
outro modo para fiação

5508

Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas,
mesmo acondicionadas para venda a retalho
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Código

Descrição

5509

Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não
acondicionados para venda a retalho

5510

Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não
acondicionados para venda a retalho

5511

Fios de fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas (exceto linhas para
costurar), acondicionados para venda a retalho

7208.14.00

-De espessura inferior a 3mm

7209.23.00

--De espessura igualou superior a O,5mm mas não superior a lmm

7211.49.10

Com um teor de carbono superior ou igual a 0,25%, mas inferior a 0,6%.
em peso

7215.10.00

-De aços para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas
a frio

7304.39.10

Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229mm

7304,4

-Outrcs, de seção circular, de aços inoxidáveis

7304,41.00

··Estirados ou laminados, a frio

7601.10.00

-Alumínio não ligado

7616.90.00

-Outree

Exceto:
5402.49.10

Elastoméricos

DECRETO N? 1.454, DE 13 DE ABRIL DE 1995
Dá nouc redação ao art. 1 º, inciso 1, alínea a, do Decreto n" 1.385, de 6 de fevereiro
de 1995, que dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da
despesa, sobre a programação orçamentária
e financeira do Poder Executivo para o exercicio de 1995, e alterar os valores constantes
de seu anexo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alínea b do art. 48 da Lei n? 4.320, de 17 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995

março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA;
Art. 1? O art. 1?, inciso I, alinea a, do decreto n? 1.385, de
6 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
'"
«Art. I?
1.
a) transferências constitucionais a Estados, Distrito
Federal e Municípios, aos Fundos de Financiamento do
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ',' •••••• »

Art. 2? Os valores para empenho das dotações do Grupo
Outras Despesas Correntes do Poder Executivo, constante do
Anexo ao Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995, ficam alterados para:
R$ 1.000,00
Órgão
Valor
20.111 - Gabinete da Presidência da República
9.966
15.228
20.105 - Estado-Maior das Forças Armadas
21.000 - Ministério da Aeronáutica
72.053
115.143
31.000 - Ministério da Marinha
41.000 - Ministério das Comunicações
6.600
42.000 - Ministério da Cultura
8.668
Art. 3? Enquanto não forem cumpridas as disposições do
art. 3? do Decreto n? 1.385/95, o saldo financeiro remanescente
do limite fixado para o primeiro trimestre constante do Anexo a
que se refere àquele decreto e respectivas alterações serão incorporados, automaticamente, ao trimestre subseqüente.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Ocí. Leis jtep. 14'ed. .ttrasií, .orastua,

Hn~4):
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DECRETO N? 1.455, DE 13 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redação ao art. 93 do Decreto
n" 86. 715, de 10 de dezembro de 1981, que
regulamenta a Lei nf 6.815, de 19 de agosto
de 1980, que define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil e cria o Conselho N acionaI de Imigração.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 93 do Decreto n? 86.715, de 10 de dezembro
de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 93. O prazo de validade do visto temporário a
que se refere o art. 22, inciso Il, será fixado pelo Ministério das Relações Exteriores e não excederá o período de
cinco anos, podendo proporcionar ao titular do visto múltiplas entradas no País, com estadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis por igual período, totalizando, no
máximo, 180 dias por ano.
Parágrafo único. Na fixação do prazo de validade do
visto, permissivo de múltiplas entradas, o Ministério das
Relações Exteriores observará o princípio da reciprocidade
de tratamento."
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO N? 1.456, DE 17 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redeçéo ao parágrafo único do
art. 8.° do Decreto D.O 1.398, de 16 de IevereiTO

de 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O parágrafo único do art. 8? do Decreto n? 1.398,
de 16 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos convênios destinados à manutenção de ações continuadas de assistência social e a programas de atendimento
à criança e ao adolescente, bem assim aos que vierem a ser
considerados aptos e ensejarem tratamento excepcional pelas autoridades a que se refere o art. 7? deste decreto.»
Art. 2? Este decreto em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Clóvis Carvalho
DECRETO N? 1.457, DE 17 DE ABRIL DE 1995
Promulga o Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, de 7 de
maio de 1991.

O VICE-PR.ESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Portuguesa assinaram em 7 de
maio de 1991, em Brasília, o Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social;
Considerando que o Congresso Nacionai aprovou esse acordo por meio de Decreto Legislativo n? 95, de 23 de dezembro de
1992;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995

Considerando que o acordo entrou em vigor em 25 de março
de 1995, nos termos de seu artigo 25?:
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa celebrado em Brasília, em 7 de
maio de 1991, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 18.4.1995, páge. 5409/5412.
DECRETO N? 1.458, DE 18 DE ABRIL DE 1995
Altera, para o produto que especifica, o
Anexo ao Decreto nf 1.453, de 11 de abril de

1995.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV, o art. 150, § 1·, o
art. 153, § 1", e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso
I, in fine, da Constituição, e no art. 3· da Lei n? 3.244, de
14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo
Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei
n? 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? A redução de alíquota do imposto de importação
de que trata o art. I? do Decreto n? 1.453, de 11 de abril de 1995,
t.;01. LeIS
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mantido o prazo nele fixado, somente se aplica para o produto
1005.90.10 - «Milho em grão», quando o despacho aduaneiro se
realizar por intermédio de zonas primárias situadas nas regiões
Norte e Nordeste do Pais e se destinar à produção das indústrias nelas instaladas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de abril de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
MARCO ANTÚNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro PuIlen Parente
DECRETO N? 1.459, DE 25 DE ABRIL DE 1995
Altera o anexo do Decreto nf 1.085, de
14 de marco de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica alterado o Anexo de que trata o art. 1? do Decreto n? 1.085, de 14 de março de 1994, no que diz respeito à lotação do Centro de Análise de Sistemas Navais (Casnav] e da
Coordenadoria para Projetos Especiais [Copesp], conforme anexo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
Carreira de Ciência e Tecnologia
Lotação de Pessoal por cargo
Pesquisador

Caenav

'I'ecnologieta

Técnico

67

3

Auxiliar
Técnico

Total
26

27

3

126

Copesp

31

310

370

311

138

163

144

1.467

Total

31

377

373

311

164

190

147

1.593

DECRETO N? 1.460, DE 25 DE ABRIL DE 1995
Altera o valor constante do Anexo ao
Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre a compatibilização entre a
realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e iinanceira do Poder Executivo para o exercício de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na alinea b, do art. 48 da Lei n? 4.320, de 17 de
março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1? O valor para empenho das dotações do Grupo Outras Despesas Correntes do Poder Executivo constante do Anexo ao Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995, do órgão
36.000 - Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde, fica
alterado para R$ 2.460.000.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e
sessenta milhões de reais).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Colo Leis Hep. Fed. Brasil, Brasüía, 187(4): 1647-1717, abro 1995
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DECRETO N? 1.461, DE 25 DE ABRIL DE 1995
Altera os arts. 3? e 7.0 do Decreto n?
1.173, de 29 de junho de 1994, que dispõe SO~
bre a competência, organização e funcionamento do Conselho Nacional de Arquivos
(Conarq) e do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 3? e 7? do Decreto n? 1.173, de 29 de junho
de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3? O Conselho Nacional de Arquivos (Conarq]
é presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e constituido por dezesseis membros Conselheiros, sendo:
I
dois representantes do Poder Executivo Federal;
11
dois representantes do Poder Judiciário Federal;

111

dois representantes do Poder Legislativo Fe-

deral;
IV
um representante do Arquivo Nacional;
V
dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito Federal;
VI - dois representantes dos Arquivos Públicos
Municipais;
VII - um representante das instituições mantenedoras de curso superior de Arquivologia;
VIII - um representante da Associação de Arquivistas Brasileiros;
IX - trés representantes de instituições nãogovernamentais que congreguem profissionais que atuem
nas áreas de ensino, .pesquisa, preservação ou acesso a
fontes documentais; "
....•............................•...........•...... »
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«Art. 7? O Conarq somente se reunirá para deliberação com o quorum mínimo de dez Conselheiros.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

DECRETO N? 1.462, DE 25 DE ABRIL DE 1995
Dá nova redação ao art. ]'.!.do Decreto
n' 96.759, de 22 de setembro de 1988, que
dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação
(CZPE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3? do Decreto-Lei n? 2.452, de 29
de julho de 1988,
DECRETA:
Art. i? O art. i? do Decreto n? 96.759, de 22 de setembro
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. i? O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPEj, criado pelo Decreto-Lei n?
2.452, de 29 de julho de 1988, integra a estrutura básica do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e será
composto pelos Ministros de Estado.
I - da Indústria, do Comércio e do Turismo, na
qualidade de Presidente;
11
da Fazenda;
111 - do Planejamento e Orçamento;
IV - do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
Amazônia Legal.
§ i?
..
Cal.
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§ 2? o CZPE disporá de uma Secretaria-Executiva
dirigida por Secretário-Executivo, nomeado pelo Presídente da República, mediante indicação do Ministro de Estado
da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 3? O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo fornecerá apoio administrativo e técnico necessários
ao funcionamento da Secretaria Executiva.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se o Decreto n? 779, de 19 de março de
1993.
Brasília, 25 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Dorothea Werneck
Gustavo Krause
José Serra
DECRETO N? 1.463, DE 26 DE ABRIL DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental da Superintendência Nacional do Abastecimento
(Sunab) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista a legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1? Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab),
constantes dos Anexos I e UI.
Art. 2? Ficam alteradas as denominações e especificações
dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
<';01. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995
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Superiores (DAS) no âmbito da Superintendência Nacional do
Abastecimento (Sunab), na forma do Anexo 11 a este decreto.
Art. 3? O Regimento Interno da Sunab serâ aprovado mediante Portaria do Ministro de Estado da Fazenda e publicado
no Diário Oficial.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revoga-se o Anexo LVII ao Decreto n? 1.351, de 28
de dezembro de 1994.
Brasília, 26 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser-Pereira
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO
CAPiTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. 1? A Superintendência Nacional do Abastecimento
(Sunab), Autarquia Federal criada pela Lei Delegada n? 5, de 26
de setembro de 1962, com autonomia administrativa, técnica e
financeira, é vinculada ao Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. A Sunab tem sede e foro em Brasília,
Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional.
Art. 2? A Sunab tem por finalidade dar execução à Política Nacionai de Abastecimento, assegurando a livre distribuição
de bens e serviços, inclusive alimentos «in natura" e industrializados, visando à proteção e defesa do consumidor e, especialmente:
I - promover, coordenar e executar atividades de pesquisa com o objetivo de dimensionar o crescimento de mercados
consumidores, sua estrutura e formas de comercialização;
Co1. Leis Hep. Fed. Brasu, nrasiua, HHl '1): H>':Ff -.li l.I, aor.
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II - promover, coordenar, executar e disseminar levantamentos estatísticos de preços praticados no mercado de bens e
serviços;
III - atuar, de forma complementar, no sistema de defesa
do consumidor;
IV - proceder ao exame de estoques, documentos e livros
ou requisitar informações e dados, no seu âmbito de atuação, de
qualquer pessoa físíca ou jurídica, de direito público ou privado, assegurando o livre acesso aos mesmos e as dependências
onde se encontrem;
V - disciplinar preços de bens e serviços essenciais à
população;
VI - estabelecer normas para disciplinar a produção, comercialização e distribuição dos bens e serviços, visando melhorar as condições de abastecimento e o funcionamento do mercado;
VII - promover convênios e demais medidas necessárias
ao cumprimento de suas finalidades, diretamente ou por intermédio de quaisquer outros órgãos públicos ou entidades privadas.
CAPÍTULO II
Da E strutura Organizacional
Art. 3? A Superintendência Nacional do Abastecimento
(Sunab) tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Superintendente: Gabinete;
II - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
cI Coordenação-Geral de Administração.
III - órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Fiscalização;
bl Diretoria de Pesquisa e Estudos de Mercados.
IV - órgãos regionais: Delegacias.
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CAPÍTULO III
Da Competência das Unidades

Seção t
Dos Órgãos de Assistência Direta
e Imediata ao Superintendente
Art. 4? Ao Gabinete compete assistir ao Superintendente
em sua representação politica e social, bem como incumbir-se
do preparo e despacho do seu expediente pessoal e desenvolver
as atividades inerentes à comunicação social.

Seção II
Dos Órgãos Seccionais
Art. 5? À Procuradoria-Geral compete defender os interesses da Sunab, em juízo e fora dele, bem como prestar assessoramento jurídico ao Superintendente, nos termos do art. 17 da Lei
Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6? À Auditoria compete prestar assistência ao Superintendente na fiscalização, acompanhamento, avaliação e orientação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras da Sunab, com vistas à aplicação regular e à utilização racional de seus bens e recursos.
Art. 7? À Coordenação Geral de Administração compete
coordenar e controlar as atividades de planejamento, orçamento, modernização administrativa, informática, execução orçamentária, financeira e contábil, além da administração e desenvolvimento de recursos humanos e, também, as atividades relativas aos Serviços Gerais.

Seção lII
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8? À Diretoria de Fiscalização compete planejar,
coordenar e controlar a execução das atividades de fiscalização,
especialmente no que se refere à aplicação da legislação de intervenção no domínio econômico e defesa do consumidor.
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Art. 9? A Diretoria de Pesquisa e Estudos de Mercados
compete planejar e coordenar a execução das atividades de pesquisa e estudos relativos à formulação de planos e programas
voltados para o desenvolvimento do mercado.
Seção IV
Dos Órgãos Regionais
Art. 10. As Delegacias compete representar a Sunab e supervisionar a execução das suas atividades, nas respectivas
áreas de jurisdição, nos limites e condições fixadas pelo Superintendente.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Superintendente
Art. 11. Ao Superintendente incumbe:
I - representar a Sunab em juízo e fora dele;
II - praticar todos os atos e adotar as medidas que se
fizerem necessárias ao desempenho da sua função e ao atendimento às finalidades da Sunab;
III - prover e movimentar os recursos da Sunab;
IV - expedir ou delegar competência para expedir os
atos de provimento e vacância de cargos e funções na forma da
legislação em vigor, bem como praticar os demais atos de administração de pessoal;
V - assinar convênios com o Distrito Federal, Estados
e Municípios com o objetivo de transferir a execução de normas
baixadas, encargos de fiscalização e demais atribuições;
prestar contas ao Tribunal de Contas da União;
VI
VII
determinar a instauração de inquérito administratívo;

VIII
delegar competência aos dirigentes e aos Delegados
em seu âmbito de atuação.
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Seção II

Dos Demais Dirigentes
Art. 12. Ao Chefe de Gabinete, ao Procurador-Geral, ao
Auditor-Chefe, aos Diretores, ao Coordenador-Geral, e aos Delegados incumbe planejar, dirigir, supervisionar, coordenar,
avaliar e orientar a execução das atividades afetas às respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 13. As Delegacias têm sede em Brasilia-DF e nas Capitais dos Estados da Federação, em cujos limites territoriais
tenham jurisdição.
Art. 14. São extensivos à Sunab os privilégios da Fazenda
Pública no tocante à cobrança dos seus créditos, e a processos
em geral, custas, juros, prazos de prescrição, imunidade tributária e isenções fiscais, de acordo com o art. 13 da Lei Delegada
n? 5, de 26 de setembro de 1962.
ANEXO II
a) Quadro de Alteração de Denominação e Especificação de

Cargos em Comissão da Superintendência Nacional do
Abastecimento (Sunab)
Situação Atual
Denominação
Superintendente
Chefe de Gabinete
Secretário de Planejamento

Situação Nova
Qt.

DAS/

Denominação

Nível

Qt.

DAS/

Nível

01

101.4

Chefe de Gabinete

O!

101.4

O!

101.2

01

101.2

101.2
101.2
101.2

O!
O!

101.2

101.1

Coordenador

01
01
05
09
04

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

Delegado

14

101.1
101.1

Chefe de-Serviço
Delegado Adjunto

Procurador-Geral
Diretor-Geral
Diretor

de Divisão
de Divisão
de Divisão
de Divisão
de Serviço

05
09
04
14
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b) Quadro de Despesa
Situação Nova

Situação Atual

Valor
Código

Unitário

DAS 10104
DAS 101.2
DAS 101.1

3.800,00
916,81

827,89

Total

Qt.

Valor Total (RI)

Qt.

Valor Total IR.}

I
8
27

3.800,00
7.334,48
22.353,03

I
8
27

3.800,00
7.334,48
22.353,03

36

33.487,51

36

33.487,51

ANEXO III
Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab)
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

de Confiança
Unidade

Cargos/
Funções
N?

Denominação
Cargo/Função

DAS/FG

101.6

01
OI
03
13
10

Superintendente
Coordenador
Assessor
Assessor
Chefe
Assessor
Assistente
Assistente
Assistente

Procuradoria-Geral
Divisão
Serviço

OI
02
02

Procurador-Geral
Chefe
Chefe

10104
101.2
101.1

Auditoria
Divisão
Serviço

OI

Auditor-Chefe

OI
01

Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1

Admínistrecso

OI

Coordenador-Geral

Coordenação

01
03

Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Diretor
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

OI
OI
03
03

Coordenação

Gabinete

101.3

102.2
102.1

laIA
102,1
FG·I
FG·2
FG·3

Coordenação-Geral de

Divisão
Serviço
Diretoria de Fiscalização
Divisão
Serviço

04
06
OI

02
04
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Unidade

Cargos!
Funções

Denominação

NO

Cargo/Função

DAS/
FG

Diretoria de Pesquisa e Estudos
de Mercados
Divisão

01
02
04
03
03
18
11

Serviço
Delegacias Classe «AI>

IMG. RJ, SPI
Seção
Delegacias Classe «B»
IBA. CE, DF, ES, GO. MS,
PA, PE, PR, RS, SC)
Seção

Delegacias Classe ..C"
IAC, AL, AM, AP. MA. MT.
PB, PI. RN. RO, RR. SEI
Seção
Núcleo

b)

Diretor
Chefe
Chefe
Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe
Delegado

101.4
101.2
101.1

11

Delegado-Adjunto

66
12

Chefe
Delegado

101.1
FG·I
101.1

12
48
24

Assistente
Chefe
Chefe

FG·I
FG·I
FG·3

101.3

101.1
FG·I
101.2

Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e
Funções de Confiança

Código

Valor Unitário
IRSI

DAS 101.6

6.000,00

DAS 101.4

3.800,00

DAS 101.3

1.027,48

DAS 101.2
DAS 102.2
DAS 101.1

916,81
916,81
827,89

DAS 102.1

827,89

Qt.

1
6
8
22
3
46
6

Valor Total
IRSI
6.000,00
19.000,00

8.219.84
20.169.82
2.750,43

37.255.05
4.139,45

89

97.534.69

147
13
34

26.756,94

Subtotal

194

32.239,00

Total

283

Subtotal

FG·I
FG·2
FG·3

182.02
140,02

107.70

1.820,26

3.661,80

129.773.59
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DECRETO N? 1.464, DE 26 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a tmoetormeeõo e a transferência dos cargos em comisslo que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam transformados, no âmbito do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, quatorze cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
assim especificados: nove DAS 101.5 em nove DAS 102.5 e cinco
DAS 101.3 em cinco DAS 102.3.
Art. 2? Ficam transferidos 66 cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para as unidades a seguir indicadas:
I - Ministério do Planejamento e Orçamento, dois
DAS 102.5, seis DAS 101.4, três DAS 102.3, quatro DAS 101.2 e
seis DAS 102.2:
11 - Ministério da Justiça, um DAS 102.5;
111 - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídrícos e da Amazônia Legal, um DAS 101.4 e dois DAS 101.2;
IV - Ministério da Fazenda, dois DAS 102.5, três DAS
101.3, três DAS 102.3 e dois DAS 101.2;
V - Ministério da Educação e do Desporto, um DAS
101.5 e três DAS 101.3;
VI
Ministério do Trabalho, um DAS 101.4 e um DAS
101.3;
VII
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, um DAS 101.4 e três DAS 101.2;
VIII - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, um DAS 101.4, dois DAS 101.3 e quatro DAS 101.2;
IX - Ministério das Comunicaçôes. quatro DAS 102.5;
X - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nivel Superior (Capes), dois DAS 101.4 e um DAS 101.2;
VU.l • .Llt::H:S

.n.ep. .eeu.
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XI - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA,
dois DAS 101.4, dois DAS 101.3 e três DAS 101.2.
Art. 3? Ficam incorporados à estrutura do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado dois DAS 101.5,
quatro DAS 101.4 e três DAS 102.3, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N? 1.465, DE 26 DE ABRIL DE 1995
Cria a Câmara de Políticas de InfraEstrutura, do Conselho de Governo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica criada a Câmara de Politicas de InfraEstrutura, do Conselho de Governo, com o objetivo de formular
as politicas públicas e diretrizes para infra-estrutura e coordenar sua implementação.
Art. 2? A Câmara de Políticas de Infra-Estrutura será integrada pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;
II
Ministro de Estado da Fazenda;
III
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IV
Ministro de Estado dos Transportes;
V
Ministro de Estado das Comunicações;
Ministro de Estado de Minas e Energia;
VI
VII
Ministro de Estado do Trabalho.
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Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das
reuniões da Câmara representantes de outros órgãos do Governo.
Art. 3? Fica criado o Comitê Executivo da Câmara de
Politicas de Infra-Estrutura, integrado pelos SecretáriosExecutivos dos Ministérios nela representados e pelo SubchefeExecutivo da Casa Civil, com a finalidade de acompanhar a implementação das decisões da Câmara.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
DECRETO N? 1.466, DE 26 DE ABRIL DE 1995
Regulamenta o disposto no art. 1 ~ do
Decreto-Lei n.o 1.876, de 15 de julho de 1981,
com a redação dada pela Lei n.O 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e revoga o Decreto n.O
1.360, de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. I? do Decreto-Lei n? 1.876, de 15 de julho de 1981, com a redação dada pelo art. 93 da Lei n?s 7.450, de
23 de dezembro de 1985,
DECRETA:
Art. I? É isenta do pagamento de foros e taxas de ocupação, referentes a imóveis de propriedade da União, a pessoa
considerada carente, assim entendida aquela cuja renda familiar
for igualou inferior ao valor correspondente a três saláriosminimos, acrescido da importância equivalente a um quinto do
salário-mínimo por dependente, que com ela comprovadamente
resida, até o máximo de cinco dependentes.
§ I? Não será considerada carente a pessoa cuja situação
patrimonial e de seus dependentes demonstre capacidade de pa<';01. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995
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gamento dos encargos de que trata este artigo, sem comprometer o sustento de sua família.
§ 2? A situação de carência a que se refere este artigo será
comprovada anualmente, perante a Secretaria do Patrimônio da
União, na forma que for estabelecida em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Fica revogado o Decreto n? 1.360, de 30 de dezembro de 1994.
Brasília, 26 de abríl de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
DECRETO N? 1.467, DE 27 DE ABRIL DE 1995 lO)
Cria o Grupo Executivo para Modernização dos Portos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica criado o Grupo Executivo para Modernização
dos Portos (Gempo], com a finalidade de coordenar as providências necessárias à modernização do Sistema Portuário Brasileiro, em especial a efetivação plena das disposições estabelecidas
pela Lei n? 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
Art. 2? Compete ao Gempo:
I - elaborar, implementar e monitorar o Programa Integrado de Modernização Portuária;
11 - acelerar a implementação de medidas no sentido de
descentralizar a execução dos serviços portuários prestados pe(*) Retificado no DO de 29.4.1995 (v. pág. 1752 deste volume).
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la União. na modalidade de concessão e arrendamento. inclusive à iniciativa privada;
IH - adotar providências que estabeleçam o novo ordenamento das relações entre os trabalhadores e os usuários dos serviços portuários. obedecido o disposto na Lei n? 8.630. de 1993;
IV - adotar medidas visando o efetivo funcionamento dos
órgãos gestores de mão-de-obra e dos Conselhos de Autoridade
Portuária. bem assim a racionalização das estruturas e procedimentos das administrações portuárias;
V - propor os atos normativos que se fizerem necessários
à implantação do programa previsto no inciso I.
Art. 3? O Gempo subordinar-se-á à Câmara de Políticas
de Infra-Estrutura e será integrado por um representante de cada Ministério a seguir indicado:
I
dos Transportes;
H
do Trabalho;
HI
da Fazenda;
IV
da Indústria. do Comércio e do Turismo;
V - da Marinha.
§ I? Os titulares dos ministérios relacionados no caput
deste artigo participarão das reuniões da Câmara de Políticas
de Infra-Estrutura em que a modernização de portos estiver em
pauta.
§ 2? Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do
Gempo representantes de outros órgãos ou de entidades públicas ou privadas.
§ 3? Os membros do Gempo, e seus respectivos suplentes.
serão desígnados pelo Presidente da República. mediante proposta dos Ministros de Estado a que estiverem subordinados.
§ 4? O Presidente da República nomeará. dentre os integrantes do grupo. o Secretário-Executivo do Gempo, o qual se
reportará ao Presidente da Câmara de Politicas de InfraEstrutura.
§ 5? A Secretaria Executiva do Gempo funcionará dentro
da estrutura organizacional do Ministério a que pertencer o seu
Secretário-Executivo. .fícando o referido órgão encarregado do
apoio técnico-administrativo que se fizer necessário.
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§ 6? As funções de membro do Gempo serão consideradas
missão de serviço relevante.
Art. 4? O .Gempo, no prazo de trinta dias, a contar da data de sua criação, elaborará e encaminhará, para a aprovação
do Ministro de E stado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, o regimento interno disciplinando o seu funcionamento.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Barros de Carvalho

DECRETO N? 1.468, DE 27 DE ABRIL DE 1995 (*)
Dispõe sobre a transferência e a transformação de cargos em comissão que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Marinha
seis cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.5 e cinco cargos
DAS 101.3, para apoio técnico-administrativo ao Grupo Executivo para Modernização dos Portos (Gempo).
Parágrafo único. Ficam transformados os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS
101.3, ora transferidos para o Ministério da Marinha, em DAS
102.3.

(*) Retificado no DO de 29.4.1995 (v. pág. 1753 deste volume).
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Art. 2? Este. decreto entra em vigor na data de sua 'publicação.
Brasília, 27 .de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Barros de Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N? 1.469, DE 27 DE ABRIL DE 1995
Altera alíquotas incidentes sobre operações de crédito do Imposto sobre Operações de Crédito, Cámbio e Seguro. ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § I?, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. I?, parágrafo único, e
7? da Lei 'n? 8.894, de 21 de junho de 1994,
DECRETA:

Art. I? Ficam alteradas as alíquotas do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Titulas
ou Valores Mobiliários (IOF), estabelecidas no item 1 do titulo
4, capitulo 4, seção 5, do regulamento anexo à Resolução n?
1.301, de 6 de abril de 1987, do Conselho Monetário Nacional,
com as modificações introduzidas pelo Decreto n? 329, de I? de
novembro de 1991, e pela Portaria do Ministro de Estado da
Economia, Fazenda e Planejamento n? 501, de 30 de junho de
1992, incidentes nas operações de crédito em que o mutuário seja pessoa física, as quais passam a ser as seguintes:
I - nas hipóteses previstas nas alineas a-I, d, e, h-I e
moi do item 1 da seção 4 do capítulo e titulo acima referidos,
0,0454% ;
11 - nas hipóteses previstas nas alineas s-Il, i, m-Il e s-Il
do item 1 da seção 4 do capitulo e título acima referidos, nas
operações de prazo de até 364 (trezentos e sessenta e quatro)
dias, 0,0454% ao dia;
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III - nas hipóteses previstas nas alíneas e-Ill, h-II, m-III
e s-I do item 1 da seção 4 do capitulo e titulo acima referidos,
nas operações de prazo igualou superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 18%;
IV - nas hipóteses previstas nas alíneas a-IV, j e 1 do
item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referidos, 1,389%, observada a alíquota máxima de 18%, que ocorre nas operações
com 12 (doze) ou mais meses de prazo;
V - na hipótese prevista na alínea a- V do item 1 da seção
4 do capítulo e título acima referidos, 1,389%;
VI - na hipótese prevista na alínea c do item 1 da seção 4
do capítulo e título acima referidos, em qualquer prazo, 0,0454%
ao dia.
Art. 2? As alíquotas mencionadas nos artigos anteriores
incidirão sobre as operações contratadas a partir da data de publicação deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N? 1.470, DE 27 DE ABRIL DE 1995
Altera o art. 28 do Estatuto aprovado
pelo Decreto n.O 97.434, de 5 de janeiro de
1989, que dispõe sobre a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3? do art. 1? do Decreto-Lei n? 161,
de 13 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:
Art. I? O art. 28 do E statuto da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aprovado pelo Decreto
n? 97.434, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 28. Compete ao Presidente do IBGE exercer a
direção superior do órgão e, especialmente:

v - nomear, na forma da legislação vigente, os titulares dos cargos de Direção e Assessoramento Superiores e
Funções Gratificadas, ressalvado o disposto no § 2?:
§ I? Ao Presidente é facultado avocar toda e qualquer competência atribuida às unidades integrantes da estrutura organízacional do IBG E, à exceção dos órgãos colegiados.
§ 2? O Presidente e os Diretores do IBGE serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO N? 1.471, DE 27 DE ABRIL DE 1995
Altera o Decreto n.O 1.343, de 23 de dezembro de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § I?, da Constituição, tendo em vista o Tratado de Assunção, 'promulgado pelo
Decreto n? 350, de 21 de novembro de 1991, a Decisão n? 22/94,
do Conselho do Mercado Comum, e as Resoluções n?s 7/95 e
8/95, do Grupo Mercado Comum, e observado o disposto no art.
3? da Lei n? 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificações
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995
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introduzidas pelo Decreto-Lei n? 2,162,· de 19 de setembro de
1984, e pela Lei n? 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? A Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum e
respectivas alíquotas do imposto de importação de que trata o
art. I? do Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro de 1994, com as
modificações introduzidas pelos Decretos n?s 1.374, de 18 de janeiro de 1995, 1.391, de 10 de fevereiro de 1995, e 1.427, de 29 de
março de 1995, passa a vigorar conforme o Anexo 1 deste decreto.
Art. 2? Ficam alteradas, até 28 de abril de 1996, as alíquotas do imposto de importação dos produtos relacionados nos
Anexos 2 e 3 deste decreto.
Parágrafo único. Findo o prazo previsto no caput deste artigo, os produtos relacionados nos Anexos 2 e 3 ficarão sujeitos
às ali quotas constantes da Tarifa Externa Comum e respectiva
Lista de Exceção, anexas ao Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro de 1994, com as modificações constantes do Anexo 1 deste
decreto.
Art. 3? O Ministro de Estado da Fazenda poderá trimestralmente, substituir os produtos e alterar as respectivas
alíquotas do imposto de importação constantes do Anexo 2, bem
como alterar as aliquotas do imposto de importação dos produtos constantes do Anexo 3, observado o disposto no parágrafo
único do art. 2?
Art. 4? As alíquotas do imposto de importação aplicáveis
aos produtos constantes do anexo ao Decreto n? 1.453, de 11 dé
abril de 1995, não relacionados nos Anexos 1, 2 e 3 deste decreto, passam a ser as fixadas na Tarifa Externa Comum anexa ao
Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro de 1994.
Art. 5? O art. 2? do Decreto n? 1.343, de 23 de dezembro
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2?' As preferências e consolidações tarifárias
objeto de compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito
de negociações tarifárias internacionais continuam em vigor nos termos do que neles se estipulou, observada a legislação pertinente."
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995
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Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de I? de maio de 1995.
Art. 7? Ficam revogados os Decretos n?s 1.374, de 18 de
janeiro de 1995, 1.391, de 10 de fevereiro de 1995, 1.427, de 29 de
março de 1995, 1.453, de 11 de abril de 1995, e 1.458, de 18 de
abril de 1995.
Brasília, 27 de abril de 1995; 174' da Independência e
107' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Os anexos etão publicados

DO

DO de 28.4.1995, págs. 5949/5957.

DECRETO N? 1.472, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dá nova reâecso ao caput do art. 13 do
Decreto D.O 1.303, de 8 de novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista do disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
DECRETA:
Art. I? O caput do art. 13 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, renumerado pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 13. Fica suspensa, até a instalação do Conselho
Nacionai de Educação, a criação de cursos superiores de
graduação em todo o Território Nacional, bem como o aumento de vagas nos cursos já existentes.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1647-1717, abro 1995
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(1)

DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1995
Reabre ao Orçamento da Seguridade
Social, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o crédito especial aberto pelo
Decreto de 29 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2?, do art. 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos
Deputados, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o
crédito especial autorizado pela Lei n? 8.964, de 26 de dezembro
de 1994, e aberto através do Decreto de 29 de dezembro de 1994,
no valor de R$2.03l.763,00 (dois milhões, trinta e um mil, setecentos e sessenta e três reais), para atender programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Em decorrência da reabertura do crédito especial,
fica alterada a receita do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, conforme Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
à

Os anexos estão publicados no DO de 5.4.1996, pág. 4772.
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DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1995
Transfere dotações consignadas nos
Orçamentos da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no art. 32 da Medida Provisória n?
962, de 30 de março de 1995,
DECRETA:
Art. 1? São apropriadas ao órgão e entidade relacionados
no Anexo I, as dotações constantes do Anexo H, nos montantes
especificados, mantidos os mesmos subprojetos, subatividades
e grupos de despesa previstos na Lei n? 8.980, de 19 de janeiro
de 1995 para o corrente exercício.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no

(3)

no de 5.4.1995. paga.

4773/4774.

DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1995
Concede à empresa Revelacion Socíedad Anonima autorização para estabelecer
sucursal na República Federativa do
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e o que consta no Processo MICT n?
52000.002103/94-25,
CaL LeIS
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DECRETA:
Art. I? É concedida à empresa Revelacion Sociedad
Anonima, com sede na República Oriental do Uruguai, Rua Rio
Branco 1409, Cidade de Montevideu, autorização para funcionar
no Brasil, através de sucursal, que adotará a denominação social de Revelacion S.A. do Brasil, tendo como atividade o transporte terrestre internacional de passageiros, com destaque de
capital social de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), obrigandose a empresa a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização, observadas as cláusulas que acompanham este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Dorothea Werneck

o anexo está publicado no no de 5.4.1995,

pág. 4774.

(4) DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1995
Concede à empresa Transportes Sen
Francisco Sociedade Anônima autorização
para estabelecer sucursal na República Federativa do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei n:' 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e o que consta no Processo MICT n:'
52000.001472/94-46,
DECRETA:
Art. I? É concedida à empresa Transportes San Francisco
Sociedade Anônima, com sede na República Argentina, Rua Godoy Cruz 3822, Villa Nueva (GLLEN), Mendoza, autorização
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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para funcionar no Brasil, através de sucursal, tendo como atividade o transporte terrestre internacional bilateral, com destaque de capital social de R$300.000,OO (trezentos mil reais),
obrigando-se a empresa a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da
presente autorização, observadas as cláusulas que acompanham
este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Dorothea Werneck

o anexo está

(5)

publicado no DO de 5.4.1995. pégs , 4774/4775.

DECRETO DE 5 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o Incra a doar ao Município
de Tartarugalzinho o Lote 02J, da GlebaADOS, no Estado do Amapá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (In era) autorizado a doar ao Município de 'I'artarugalzinho, Estado do Amapá, o imóvel denominado lote 02J, da
Gleba AD-08 (Tartarugalzinho), com área de 366,4898ha (trezentos e sessenta e seis hectares, quarenta e oito ares e noventa e
oito centiares), situado no mesmo Município, com os seguintes
limites e confrontações: Norte: margem direita do rio Tartarugalzinho; Leste: Senhor Francisco Tavora Gurjão; Sul: Senhor
Francisco Tavora Gurjão; Oeste: Senhor Altamir Resende e a
descrição do perimetro como se segue: partindo do M-OIAR,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): I"' U:J-l"'4':1:, anr.
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com coordenadas planas E=631207,978 e N=168008.248, localizado na margem direita do rio Tartarugalzinho; deste, segue-se
pela referida margem com uma distância de 2.344,68 metros até
encontrar o marco M-05AR, também localizado na margem direita do rio Tartarugalzinho; deste, com azimute de 219°57'11" e
distância de 2.635,79m, chega-se ao M-04AR; deste, com azimute
de 320·02'06" e distância de 1.315,99m, chega-se ao M-03AR;
deste, com azimute de 34°42'16" e distância de 1.078,08m, chegase ao M-48; deste, com azimute de 47°10'29" e distância de
279,51m, chega-se ao M-02AR; deste, com azimute de 324°51'00"
e distância de 373,03m, chega-se ao M-34; deste, Com azimute de
43°18'57" e distância de 877,21m, chega-se ao M eOlAR, ponto
inicial da descrição deste perímetro, Obs.: serão deduzidos
09,1200ha, (referente a área da BR-I56 que corta o imóvel, ficando sua área total com um quantitativo de 366,4899ha.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está
matriculado em nome da União, sob o n? 50, Livro 2-RG, fls.
245/246, no Registro de Imóveis da Comarca de Amapá, do extinto Território Federal do Amapá.
Art. 2? O imóvel a ser doado destina-se à expansão e regularização do perímetro urbano do referido município.
Art. 3? O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio
da União, independentemente de qualquer indenização, se não
for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do
instrumento de doação.
Art. 4? A doação será formalizada mediante expedição,
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
de Título de Domínio.
Art. 5? Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$19.900.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n:' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$19.900.000,00 (dezenove milhões e novecentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de Ingressos de Operações de Crédito
Externas, contratadas junto ao Brazilian Amerícan Merchant
Bank.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabí
(7)

DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1995
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1994, o crédito especial aberto pelo Decreto
de 29 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV e da autorização contida no §
2? do art. 167 da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1'/19-1'/44, anr,
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DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n:' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da
Ciência e Tecnologia, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1994, o crédito especial autorizado pela Lei n? 8.964, de 26 de dezembro de 1994, e aberto através do Decreto de 29 de dezembro
de 1994, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Em decorrência do disposto no art. I?, fica a receita da Fundação Centro Tecnológico para Informática, alterada
de acordo com o Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
(8)

DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Bduceçso e do Desporto e do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito
suplementar no valor de RlaOO.OOo.oooJao.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$300.000.000,OO (trezentos milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo 11 deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3? Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam alteradas as receitas das entidades da administração indireta, conforme indicado nos Anexos 111 e IV deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.4.1994, pága. 5096/5097.

(9) DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 1995
Extingue as concessões de serviço público para aproveitamentos hidrelétricos que
menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. 43 da Lei n? 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1? Ficam extintas as concessões de serviço público
para aproveitamento de potenciais bidráulicos referentes às usinas hidrelétricas a seguir denominadas, em virtude de as obras
correspondentes não terem sido iniciadas:
I - Capim Branco, no rio Araguari, Município de
Araguari, Estado de Minas Gerais, outorgada à Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig], pelo Decreto n? 66.273, de
26 de fevereiro de 1970;
Cal. LeIS rcep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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II - Itapebi, no rio Jequitinhonha, Município de Itapebí, Estado da Bahia, outorgada à Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (Chesf), pelo Decreto n? 86.294, de 17 de agosto de 1981;
III - Salto da Divisa, no rio Jequitinhonha, Município de Itarantim, Estado da Bahia, outorgada à Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf], pelo Decreto n:' 86.294,
de 17 de agosto de 1981;
IV - Serra Quebrada, no rio Tocantins, Município de
Itaguatins, Estado do Tocantins, outorgada à Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), pelo Decreto n:' 74.279, de
11 de julho de 1974;
V - Estreito, no rio Tocantins, Município de Estrei·
to, Estado do Tocantins, outorgada à Centrais Elétricas do N orte do Brasil S.A. (Eletronorte), pelo Decreto n? 74.279, de 11 de
julho de 1974;
VI - 'I'up iratins, no rio Tocantins, Município de Tu'
piratins, Estado do Tocantins, outorgada à Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), pelo Decreto n:' 74.279, de
11 de julho de 1974;
VII - Lajeado, no rio Tocantins, Município de Palmas, Estado do Tocantins, outorgada à Centrais Elétricas do
Norte do Brasil (Eletronorte), pelo Decreto n? 74.279, de 11 de
julho de 1974;
VIII - Ipueíras, no rio Tocantins, Município de Ipueiras, Estado do Tocantins, outorgada à Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), pelo Decreto n? 74.279, de 11
de julho de 1974;
IX - Marabá, no rio Tocantins, Município de Marabá, Estado do Pará, outorgada à Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. (Eletronorte), pelo Decreto n:' 74.279, de 11 de julho
de 1974;
X - Santa Isabel, no rio Araguaia, Município de
São João do Araguaia, Estado do Pará, outorgada à Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), pelo Decreto n?
90.207, de 20 de setembro de 1984;
XI - Cachoeira Porteira, no rio Trombetas, Município de Oriximiná, Estado do Pará, outorgada à Centrais
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Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), pelo Decreto n?
96.883, de 30 de setembro de 1988;
XlI - Anta, no rio Paraiba do Sul, Município de Sapucaia, Estado do Rio de janeiro, outorgada à Furnas - Centrais Elétricas S.A., pelo Decreto n? 85.961, de 4 de maio de
1981;
XIlI - Sapucaia, no rio Paraíba do Sul, Município de
Sapucai a, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à FurnasCentrais Elétricas S.A., pelo Decreto n? 85.961, de 4 de maio de
1981;
XIV - Simplício, no rio Paraiba do Sul, Município de
Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Furnas Centrais Elétricas S.A., pelo Decreto n? 85.961, de 4 de maio de
1981;
XV - Itaocara, no rio Paraíba do Sul, Município de
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Furnas - Centrais Elétricas S.A., pelo Decreto n:' 85.961, de 4 de maio de
1981;
XVI - São Fidélis, no rio Paraíba do Sul, Município
de São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Furnas
- Centris Elétricas S.A., pelo Decreto n? 85.961, de 4 de maio
de 1981;
XVlI - Cana Brava, no rio Tocantins, Município de Cavalcante, Estado de Goiás, outorgada à Furnas - Centrais Elétricas S.A., pelo Decreto n? 85.983, de 6 de maio de 1981;
XVlII - Peixe, no rio Tocantins, Município de Peixe,
Estado do Tocantins, outorgada à Furnas - Centrais Elétricas
S.A., pelo Decreto n? 85.983, de 6 de maio de 1981;
XIX - Foz do Bezerra, no rio Paraná, Município de
Monte Alegre de Goiás, Estado de Goiás, outorgada à Furnas
- Centrais Elétricas S.A., pelo Decreto n? 85.983, de 6 de maio
de 1981;
XX - São Domingos, no rio Paranã, Município de Paranã, Estado do Tocantins, outorgada à Furnas - Centrais Elétricas S.A., pelo Decreto n? 85.983, de 6 de maio de.1981;
XXI - Pedra Branca, no rio São Francísco, Município
de Pedra Branca, Estado da Bahia; outorgada à Companhia HiUül. Leis

jtep.

J:4·ed.

rsrasu, .ereeiua,

lOIV:I:): 11 H'-'l/"J:'±, HUl". lVViJ

1729
dro Elétrica do São Francisco (Chesf), pelo Decreto n:' 19.706,
de 3 de outubro de 1945;
XXII - Belém, no rio São Francisco, Estado da Bahia,
outorgada à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
(Chesfl, pelo Decreto n:' 19.706, de 3 de outubro de 1945;
XXIII - Itamotinga, no rio São Francisco, Municipio de
Itamotinga, Estado da Bahia, outorgada à Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (Chesf), pelo Decreto n? 19.706, de 3
de outubro de 1945;
XXIV - Capanema, no rio Paraná, Município de Capanema, Estado do Paraná, outorgada à Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S.A. (Eletrosul), pelo Decreto n:' 89.581, de 24 de
abril de 1984;
XXV - Rosal, no rio Itabapoana, Municipio de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj), pelo
Decreto n:' 2.871, de 6 de julho de 1938;
XXVI - Franca Amaral, no rio Itabapoana, Município
de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro
[Cerj}, pelo Decreto n:' 2.871, de 6 de julho de 1938;
XXVII - Ourinhos, no rio Paranapanema, Município de
Ourinhos, Estado de São Paulo, outorgada à Cesp - Companhia Energética de São Paulo, pelo Decreto n? 44.781, de 6 de
novembro de 1958;
XXVIII - Carrapatos, no rio Pardo, Município de Caconde, Estado de São Paulo, outorgada à Cesp - Companhia Energética de São Paulo, pelo Decreto n? 50.778, de 10 de junho de
1961;
XXIX - São José, no rio Pardo, Município de São José
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, outorgada à Cesp - Companhia Energética de São Paulo, pelo Decreto n:' 50.778, de 10
de junho de 1961.
Art. 2 2 Ficam extintas todas as concessões outorgadas à
Furnas - Centrais Elétricas S.A., pelo Decreto n?85.983, de 6
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gia hidráulica de trecho do curso principal do rio Tocantins e
seus afluentes das margens direita e esquerda, a montante do
reservatório da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa.
Art. 3º As concessões ora extintas foram originalmente outorgadas por Decreto do Executivo, tendo sido mantidas pelo
Decreto de 15 de fevereiro de 1991, publicado no suplemento nº
32, do Diário Oficial de 18 de fevereiro de 1991, e pela Portaria
nº 306, de 28 de novembro de 1991, do extinto Ministério da
Infra-Estrutura.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
(lO)

DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 1995
Extingue as concessões de serviço público para aproveitamentos hidrelétricos
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. 43 da Lei n? 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Ficam extintas as concessões outorgadas à:
I - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemat), referente à Usina Hidrelétrica de Apíacás, no rio Apíacás, Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, pelo não cumprimento do disposto no art. 2? do Decreto n? 85.890, de 8 de
abril de 1981;
II - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemat), referente à Usina Hidrelétrica de Caiabis, no rio dos Peixes, Município de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, pelo não
cumprimento do disposto no art. 2? do Decreto n:' 85.889, de 8
de abril de 1981;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995

1731
Ill - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf),
referente à Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, no rio Paraguaçu, Municípios de Conceição da Feira e Governador Mangabeira, estado da Bahia, pelo não cumprimento do disposto no art.
2? do Decreto n? 88.336, de 30 de maio de 1983;
IV - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A., (Eletrosul),
referente à Usina Hidrelétrica Ilha Grande, no rio Paraná, nos
Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, pelo não
cumprimento do disposto no art. 3? do Decreto n? 84.126, de 29
de outubro de 1979.
Art. 2? As concessões ora extintas foram originalmente
outorgadas por Decreto do Executivo, tendo sido mantidas pelo
Decreto de 15 de fevereiro de 1991, publicado no suplemento n?
32, do Diário Oficial de 18 de fevereiro de 1991, e pela Portaria
n? 306, de 28 de novembro de 1991, do extinto Ministério da
Infra-Estrutura.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(11)

DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 1995
Autoriza aumento de Capital Social da
Companhia Docas do Estado de São Paulo
ICodesp).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no art. 4? do Decreto-Lei n? 1.678, de
22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o aumento de Capital Socíal da
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp}, de
Ooí. Leis Rep. Fed.iBrasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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R$22.838.420,13 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e oito
mil, quatrocentos e vinte reais e treze centavos), para
R$375.790.469,40 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos
e noventa mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta
centavos), mediante incorporação de créditos da União, no valor
de R$352.817.999,19 (trezentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos).
Art. 2? fica autorizada a União a subscrever ações até o
valor de R$134.050,08 (cento e trinta e quatro mil, cinqüenta
reais e oito centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam e seu direito de preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1995: 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein

(12)

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 1995
Declara de utilidade pública a associação denominada Aldeias Infantis SOS Breeil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro
(RJ), e outra entidade.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção que lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. I? da Lei n? 91. de 28 de agosto
de 1935, e no art. I? do seu regulamento, aprovado pelo Decreto
n? 50.517. de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
col. LeIS rcep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719.1744. abr.1995
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Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n?
35.797.364/0001-29 (Processo MJ n? 16.139/93-96);
Fundação Ary Frauzino Para Pesquisa e Controle do Câncer, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, portadora do CGC n? 40.226.946/0001-95 (Processo MJ
15.103/93-11).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Milton Seligmam
(13)

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 1995
Declara de utilidade pública o Abrigo
Irmã Tereza à Velhice Desamparada, COm
sede na Cidade de São Caetano do Sul (SPJ.
e outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. I? da Lei n? 91, de 28 de agosto
de 1935, e no art. I? do seu regulamento, aprovado pelo Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
Abrigo Irmã Tereza à Velhice Desamparada, com sede na
Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, portador
do CGC n? 44.388.163/0001-69 (Processo MJ n? 19.450/93-79);
Associação Brasileira Comunitária e de Pais Para a Prevenção do Abuso de Drogas, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado .. de Minas Gerais, portadora do CGC n?
25.572.199/0001-53 (processo MJ n? 24.381/94-88);
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Centro de Triagem e Diagnóstico de Araçatuba, com sede
na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, portador do
CGC n? 55.752.596/0001-78 (Processo MJ n? 12.049/94-34);
Creche Berçário de Macaubal, com sede na Cidade de Macaubal, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
51.350.361/0001-07 (Processo MJ n? 18.016/93-17);
Creche Dalela Tannús, com sede na Cidade de Prata, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n? 22.229.694/0001-76
(Processo MJ n? 16.533/93-98);
Creche de Assistência e Convivência da Criança de Pontes
Gestal, com sede na Cidade de Pontes Gestal, Estado de São
Paulo, portadora do CGC n? 51.853.943/0001-06 (Processo MJ n?
18.017/93-80) ;
Creche Joanna de Angelis, com sede na Cidade de Primavera, Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 57.318.347/000102 (Processo MJ n? 18.450/93-33);
Lar do Menino Jesus, com sede na Cidade de Poxoréo, Estado do Mato Grosso, portador do CGC n? 00.177.030/0001-78
(Processo MJ n? 1.859/94-92);
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, portador do CGC
n? 49.025.299/0001-28 (Processo MJ n? 16.840/93-97);
Núcleo do Menor Goiandirense, com sede na Cidade de
Goiandira, Estado de Goiás, portador do CGC n?
24.811.036/0001-13 (Processo MJ n? 1.241194-50);
Sociedade Beneficente São Vicente de Paula de Mantenópolis, com sede na Cidade de Mantenópolis, Estado do Espírito
Santo, portadora do CGC n? 27.293.893/0001-67 (Processo MJ n?
4.647/94-21).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Milton Seligman
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DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 1995
Revoga a declaração de utilidade públi·
ca do Conselho Nacional das Aldeias SOS e
outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXI, da Constituição,
e tendo em vista a extinção das entidades abaixo,
DECRETA:
Art. I? Ficam revogadas as declarações de utilidade pública das seguintes instituições:
Conselho Nacionai das Aldeias SOS;
Aldeia SOS do Rio Grande do Norte;
Aldeia SOS do Rio de Janeiro;
Aldeia SOS de São Paulo - Rio Bonito;
Aldeia SOS de Brasilia;
Aldeia SOS da Bahia;
Aldeia SOS da Paraiba.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Milton Seligmen
(15)

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre e íncorooreçso ao patrimônio da União do imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. I?, inciso Il, da Lei n?
5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis n?s 6.282,
de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de 1978, e
7.699, de 20 de dezembro de 1988,
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o registro, em nome da União, do
imóvel constituido por terreno e benfeitorias, mantido em sua
posse, nos últimos 40 (quarenta) anos, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa, feita por terceiros, quanto ao
dominio ou posse, situado na zona urbana da Cidade de Itaquí,
no Estado do Rio Grande do Sul, com área de 1.247,73m2 (um
mil, duzentos e quarenta e sete metros quadrados e setenta e
três decímetros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: partindo do Ponto Ml e um canto de muro de alvenaria
localizado a nordeste do cruzamento da Rua Osvaldo Aranha
com a Rua Frei Caneca, distando 7,43 metros do eixo da primeira e 7,80 metros do eixo de segunda; partindo do Ponto Ml, confrontando com a Rua Frei Caneca, com o azimute magnético de
20'43'41 ", medindo 60,46 metros encontra-se o ponto M2; partindo do Ponto M2, com o azimute maguético de 108'44'38", medindo, 19,36 metros encontra-se o Ponto M3 partindo do Ponto
M3, com azimute magnético de 104'46'09", medindo 1,14 metros,
encontra-se o Ponto M3A; os alinhamentos compreendidos entre
os Pontos M2 e M3A, confrontam com propriedades de Luiz Cocolichio e outros; partindo do Ponto M3A, confrontando com
Próprio Nacional, com o azimute magnético de 200'42'17", medindo 61,41 metros, encontra-se o ponto MIA; partindo do Ponto MIA, confrontando com a Rua Osvaldo Aranha, com azimute
magnético de 291 '09'28", medindo 20,50 metros, encontra-se o
Ponto Ml, inicío desta demarcação e confrontação, fechando um
polígono de forma irregular, de acordo com os elementos constantes do Processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
o n? 10168.005962/89-19.
Art. 2? O imóvel referido no artigo I? deste decreto pertence à Circunscrição Judiciária do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 3? O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
MARCO MACIEL
Pedro Pullen Parente
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DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4? do Decreto-Lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,

DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o aumento do capital social da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), de RS
1.007.428.891,98 (um bilhão, sete milhões, quatrocentos e vinte e
oito mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) para RS 1.069.283.615,47 (um bilhão sessenta e nove milhões, duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e quinze reais e
quarenta e sete centavos), mediante a incorporação de créditos
da União, no valor de até RS 61.854.723,49 (sessenta e um milhões, oitocentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e vinte e
três reais e quarenta e nove centavos).
Art. 2? Fica autorizada a União a subscrever ações até o
valor de RS 16,57 (dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos),
caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de
preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Odacir Klein
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Educação Física da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Varginha com sede na
Cidade de Varginba, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de
Minas Gerais n Q 402/94, de 15 de junho de 1994, conforme consta
do Processo n? 23123.003208/94-15, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Educação Física, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e letras de Varginha, mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, com sede na Cidade de Vargínha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto. entra em vigor da data de sua publicação.
Brasilia, 26 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(18)

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o funcionamento dos Cursos
de Pedagogia e Zootecnia da Escola Superior de Ciências Humanas, Físicas e Biológicas do Sertão, com sede na Cidade de Santana do lpanema, Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de
Alagoas n Q 109/94, de 8 de novembro de 1994, conforme consta
do Processo n? 23123.005806/94-20, do Ministério da Educação e
do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de
Pedagogia, com habilitações em Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau, em Supervisão Escolar, para
exercicio nas escolas de I? e 2? Graus, e em Orientação Educacional, licenciaturas plenas, e Zootecnia, a serem ministradas
pela Escola Superior de Ciências Humanas, Físicas e Biológicas
do Sertão, em Santana do Ipanema (AL), mantida pela Fundação Educacional do Agreste Alagoano, com sede na Cidade de
Arapiraca, Estado de Alagoas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(19)

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Escola Superior de
Administração e Negócios do Agreste, com
sede na Cidade de Areoírece, Estado de
Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constítuição, de acordo
com o disposto nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15, do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de
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Alagoas n? 71/94, de 19 de julho de 1994, conforme consta do
Processo 23123.00804/94-02, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Escola Superior de
Administração e Negócios do Agreste, mantida pela Fundação
Educacional do Agreste Alagoano, com sede na Cidade de Arapíraca, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(201

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilitação em Física, do Curso de Ciências, do
Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de
Ituiutaba, com sede na Cidade de Ituiutsbe. Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto nas arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e 15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na
redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de
Minas Gerais n? 898/94, conforme consta do Processo n?
23123.000226/95-63, do Ministério da Educação e do Desporto.
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação
em Fisica, do Curso de Ciências, a ser ministrada pelo Instituto
Superior de Ensino e Perquisa de Ituiutaba, mantido pela FunCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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dação Educacional de Ituiutaba, com sede na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(21)

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de RI 1.416.500,00,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementae no valor de R$ 1.416.500,00 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 28.4.1995, págs. 5857/5958.
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DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério Público da União,

crédito

suplementar no

valor

de

RI

75.000.000,00, para reforço de dotações con-

signadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 9.024, de 10 de abril de 1995,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação
indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Brasilia, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os enexos estão publicados no DO de 28.4.1995, pág. 5958.

(23)

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1995
Autoriza aumento de Capital Social da
Companhia Docas do Rio Grande do Norte
(CODERN).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
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tendo em vista o disposto no art. 4? do Decreto-Lei n? 1.678, de
22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o aumento de Capital Social da
Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), de R$
4.737.335,34 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para R$
23.117.535,34 (vinte e três milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), mediante incorporação de créditos da União, no valor de R$
18.337.913,68 (dezoito milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e treze reais e sessenta e oito centavos).
Art. 2? Fica, ainda, autorizada a União a subscrever até o
valor de R$ 2.286,32 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e
trinta e dois centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein.

(24)

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1995
Declara de utilidade pública a Sociedsde Pestalozzi de Minas Gerais, com sede na
Cidade de Ibirité (MO)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de
1935, e no art. I? do seu regulamento, aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1719-1744, abro 1995
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DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública federal a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerias. com sede na Cidade de Ibirité,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n? 17.449.208/000195 (Processo MJ'nº 18.845/93).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligmam

(25)

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1995
Prorroga o prazo a que se refere o art.
3f' de Decreto que dispõe sobre as atribui-

ções do Comitê Nacional criado para a preparação da participação do Brasil na Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado, até 31 de maio de 1995, o prazo
estabelecido no art. 3? do Decreto de 30 de setembro de 1994,
que dispõe sobre as atribuições do Comitê Nacional criado para
a preparação da participação do Brasil na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1995; 174? da Independência e
107? da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
CaL Leis Kep. Fed. Brasn, Brasília, IM7(4): 1719-1744, abro 1995

RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI N? 9.006, DE 17 DE MARÇO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND), repassados, sob a forma de empréstimo, à Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep).

Retificação
Torna-se insubsistente a publicação do Anexo Distribuição
de Cargos em Comissão, por pertencer à Lei n? 9.007, de 17 de
março de 1995, conforme retificação adiante.
(") Publicada no DO de 20.3.1995 (v. Coleção das Leie. Brasília, 187(3): 841,
mar.l1995).

LEI N? 9.007, DE 17 DE MARÇO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a criação dos cargos em
comissão que menciona e dá outras providências.

Retificação
Publica-se o Anexo relativo ao art. I? por ter sido omitido
quando da publicação da Lei, feita no Diário Oficial de 20 de
março de 1995 - Seção L
(") Publicada no DO de 20.3.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(3): 842,

mar.l1995l.

cor. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(4): 1745-1753, abro 1995

1746
ANEXO
(LEI N? 9.007. DE 17 DE MARÇO DE 1995)
Distribuição de Cargos em Comissão
Quantidade
DAS
101.5
101.4

5
12

101.3
102.3
101.2

28
2
24

101.1

11
1

102.1

Total

Denominação

Total
5 Diretores
1 Chefe de Gabinete
10 Coordenadores Gerais
1 Procurador Jurídico
28 Coordenadores
2 Assessores
5 Chefes de Divisão
19 Gerentes de Projetos
11 Chefes de Serviço

1 Assessor

83

LEI N? 9.017. DE 30 DE MARÇO DE 1995 (*)
Estabelece normas de controle e iiscelização sobre produtos e insumos químicos
que possam ser destinados à elaboração da
cocaína em suas diversas formas e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. e
altera dispositivos da Lei n.o 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento de empresas particulares que explorem serviços de vigilêneie e de transporte
de valores, e dá outras providências.

Retificação
Na pagma 4575, 1~ coluna. no parágrafo único do art. 1?,
onde se lê:
« •••• na forma do regulamento desta Lei, ... "
Leia-se:
(") Publicada no DO de 31.3.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(3): 856.
mar.l1995).
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" ... , na forma da regulamentação desta Lei, ... "
Na página 4575, 2~ coluna, no art. 6?, onde se lê:
« ... , são obrigadas a avaliar e informar, .,;»
Leia-se:
"0' são obrigadas a informar, .. ,»
No parágrafo único do art. lO, onde se lê:
"Parágrafo único. Aqueles que realizam as operações elencadas no art. 1? desta Lei deverão informar, de imediato, ao Departamento de Policia Federal sobre transações suspeitas de serem destinadas à preparação de cocaina e de outras substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência fisica ou psíquica.»
Leia-se:
"Parágrafo único. As empresas ou pessoas físicas que realizam as operações elencadas no art. 1? desta Lei deverão informar de imediato ao Departamento de Policia Federal, suspeita
de quaisquer transações destinadas à preparação de cocaína e
outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.»
Na página 4576, 1~ coluna, no art. 4? da Lei n? 7.102, de 20
de junho de 1983, modificado pelo art. 14 desta Lei, onde se lê:
"... superior a vinte mil Unidades Fiscaís de Referência
(Ufir), ... "
Leia-se:
«"0 superior a vinte mil Ufir, ... »

LEI N? 9.018, DE 30 DE MARCO DE 1995 (')
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de
Funções Gratificadas existentes nos órgãos
daAdministração Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

(*) Publicada no DO de 20.3.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(3): 864,
mar.l1995).
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Retificação
Publica-se o Anexo relativo ao art. I? por ter sido omitido
quando da publicação da lei, feita no Diário Oficial de 31 de
março de 1995 - Seção I.

ANEXO
(Lei n? 9.018, de 30 de março de 1995)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5

Cargo/Função

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-4
DAS-3
DAS-'
DAS-I
Subtotal

Administração
Direta

Quantitativos
Autarquias
e Fundações

37

36

ioz
331

Administração
Direta

Total

4'
155

Quantitativos
Autarquias

e Fundações

36

144
486

Total
37

1.030

510

1.448
3.503
3.936

1.261
2.742

2.709
6.245

4.217

8.153

10.350

8.927

19.277

5.085
3.794
4.568

4.362
7.428

9.447
8.788
11.996

1.540

Função Gratificada

FG-1
FG-'
FG-3

4.994

Subtotal

13.447

16.784

30.231

Total

23.797

25.711

49.508

Total Geral

23.833

25.712

49.545
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LEI N? 9.020, DE 30 DE MARCO DE 1995 (0)
Dispõe sobre a implantação, em caráter
emergencial e provisória, da Defensoria PÚblica da União e dá outras providências.

Retificação
Publica-se o Anexo relativo ao art. 1? por ter sido omitido
quando da publicação da lei, feita no Diário Oficial de 31 de
março de 1995 - Seção L
ANEXO
Defensoria Pública da União - Remuneração
Cargo

Repres.

GADF

Especial 298,94 100

298,94

1.562,41

2.160,29

Especial

265,08

1.562,41

2.092,53

Nat.

Defensor Público Geral da União
Subdefensor Público-Geral da União

Vene.

%

265,08 100

Retrib.

(*) Publicada no DO de 31.3.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(3): 869,
mar./1995).

LEI N? 9.028, DE 12 DE ABRIL DE 1995 (0)
Dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Aâvocecie-Gersl. da
União, em caráter emergencial e provisório,
e dá outras providências.

Retificação
N a pagina 5290,

2~

coluna, nas assinaturas, leia-se:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz Quintão
(0)

Publicada no DO de 13.4.1995 (v. pâg. 1418 deste volume).
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LEI Nº 9.028, DE 12 DE ABRIL DE 1995 (*)
Dispõe sobre o exercício das etribuiçôes institucionais da Advocacia-Geral da

União, em caráter emergencial e provisório,
e dá outras providências.

Retificação
N a página 5290,

2~

coluna, nas assinaturas, leia-se:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Geraldo Magela da Cruz Quintão

(*) Publicada no DO de 31.4.1995 (v. pág. 1418 deste volume).

MEDIDAS PROVISÚRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 960, DE 30 DE MARÇO DE 1995 (*)
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que âíe-

põe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.

Retificação
Na página 4582, 1 ~ coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
(*) Publicada no DO de 31.3.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(3): 1078,
mar./1995).

Ccl. Leis Hep. Fed. Brasu, Brastna, Hflt4): U4:J-U001, anr;

l~~:m

MEDIDA PROVISÓRIA N? 964, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Altera as Leis n,os 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

Retificação
Na página 4591, I? coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephenes
Adib Jatene
José Serra
(*) Publicada no DO de 31.3.1995 (v. Coleção dae Leis. Brasília, 187(3): 1127,
mar.l1995).

DECRETO LEGISLATIVO
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 54, DE 1995
Aprova o texto do Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa,
em 16 de dezembro de 1990.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Retificação
No decreto Legislativo n? 54, de 1995, publicado no DO de
20.04.95, Seção 1, pág. 5585, onde se lê no rodapé: (*) 20.04.95,
leia-se (*1 de 21.04.95.
(*)

Publicado no DO de 20.4.1995 (v. pág. 1632 deste volume).
V01. LeIS
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RESOLUÇÃO
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, HUM·
BERTO LUCENA, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 72, DE 1994
Autoriza a elevação temporária dos
limites de endividamento do Estado do
Ceará, a fim de que possa contratar operação de crédito externo, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento
Urbano do Estado do Ceará (Prour.), com
garantia da União, no valor de até USS
140,000,000.00.

Retificação
Na Resolução n? 72, de 1994, publicada no DO (Seção I), de
16.12.94, pág. 19738; republicada no DO (Seção I), de 30.03.95,
pág, 4510, no art. 3?, caput, onde se lê; ... contado da data de
sua publicação; leia-se: ... contado da data de sua publicação.
(0) Publicada no DO de 16.12.1994 (v. Coleção das Leis. Brasília, 186(12, t2):
5144, dez. 1994).

DECRETOS
DECRETO N? 1.467, DE 27 DE ABRIL DE 1995(*)
Cria o Grupo Executivo para Moderni·
zação dos Portos.

Retificação
Na página 5948, 1~ coluna, nas assinaturas, leia ·se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
(0) Publicado no DO de 28.4.1995 (v. pág. 1710 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(4): 1745·1753, abro 1995

DECRETO N? 1.468, DE 27 DE ABRIL DE 19951*)
Dispõe sobre a transferência e a transformação de cargos em comissão que
menciona.

Retificação
Na página 5948, 2? coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira
1*) Publicado no DO de 28.4.1995 (v, pág. 1712 deste volume).
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1990, consolidando as normas.sobre a matéria constantes da Lei
n? 8.177, de I? de março de 1991, e da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3? da Lei n? 8.249/91. Publicada no DO
de 26 de abril de 1995.
980 - Medida Provisória de 25 de abril de 1995 - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 26 de abril de 1995.
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Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Institui a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995.
982 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995.
983 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995.
984 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e
dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995..
985 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995. Edição Extra.
986 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Fixa critérios para a
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 1? do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de
abril de 1995. Edição Extra.
987 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995. Edição
Extra.
988 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995. Edição Extra.
989 - Medida Provisória de 28 de abril de 1995 - Altera as Leis nrs
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e da
outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1995. Edição Extra.

DECRETOS LEGISLATIVOS
34 - Decreto Legislativo de 4 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação para a Redução da Procura, Combate à
Produção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, HfI(4): 1'/55-1770, abro 1995
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35

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, 7 de
1615
maio de 1991. Publicado no DO de 12 de abril de 1995.
Decreto Legislativo de 3 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
União Internacional de Telecomunicações, para o Estabelecimento
da Representação da UIT em Brasília, assinado em Genebra, em 8
1616
de outubro de 1991. Publicado no DO de 12 de abril de 1995.
Decreto Legislativo de 4 de abril de 1995 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Normas de Direito Internacional
Privado, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II
Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-II), com base em projeto elaborado pela
Comissão Jurídica Interamericana. Publicado no DO de 12 de
abril de 1995.
1617
Decreto Legislativo de 5 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo no Campo da Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em 19 de março de 1992, em Brasília. Publicado no
DO de 12 de abril de 1995.
1617
Decreto Legislativo de 5 de abril de 1995 - Aprova o texto da
Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, concluída em Nova
York, em 28 de setembro de 1954. Publicado no DO de 12 de abril
de 1995.
1618
Decreto Legislativo de 4 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas
Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador,
Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Reino da Espanha
e Estados Unidos do México. Publicado no DO de 12 de abril de
1995.
1619
Decreto Legislativo de 5 de abril de 1995 - Aprova o texto do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo sobre Transporte Marítimo
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República
Federativa da Alemanha, em 17 de novembro de 1992, em Brasília.
1620
Publicado no DO de 12 de abril de 1995.
Decreto Legislativo de 3 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros da Justiça dos
Países Ibero-Americanos, celebrado em Madri, em 7 de outubro de
1621
1992. Publicado no DO de 12 de abril de 1995.
Decreto Legislativo de 5 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília, em
22 de junho de 1993. Publicado no DO de 12 de abril de 1995. ..... 1621
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43 - Decreto Legislativo de 10 de abril de 1995 - Aprova o texto da
Convenção n? 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Marítimos. adotada
em Genebra, em 30 de outubro de 1970, durante a LV Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho. Publicado no DO de 13 de
abril de 1995.
44 -

1622

Decreto Legislativo de 11 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos E stados Americanos (Protocolo de Washington), firmado em Washington, em
dezembro de 1992, por ocasião do XVI Período Extraordinário de
Sessões da Assembléia da üEA. Publicado no DO de 13 de abril
de 1995.

1623

45 - Decreto Legislativo de 10 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo para a Criação do Mercado Comum Cinematográfico
Latino-Americano, assinado em Caracas, em 11 de novembro de
1989, pela República Federativa do Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados Unidos do México. Publicado
no DO de 13 de abril de 1995.

1624

46 -

47 -

48 -

49 -

Decreto Legislativo de 10 de abril de 1995 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Prova e Informação acerca do
Direito Estrangeiro, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de
1979, na II Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-II). Publicado no no de 13 de
abril de 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1625

Decreto Legislativo de 10 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina,
em Brasífia.. em 20 de agosto de 1991. Publicado no no de 13 de
abril de 1995.

1625

Decreto Legislativo de 11 de abril de"i995' - Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação para a Prevenção do Uso Indevido e
Combate ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em
26 de maio de 1993. Publicado no no de 17 de abril de 1995.

1626

Decreto Legislativo de 11 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo Latino-Americano da Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pela República Federativa do Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e
Estados Unidos do México. Publicado no no de 17 de abril de
1995.

1627
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50 -

Decreto Legislativo de 11 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação Turística celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em 26 de março de 1993. Publicado no DO de 19
de abril de 1995
.
51
Decreto Legislativo de 11 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em 26
de março de 1993. Publicado no DO de 19 de abril de 1995
.
52 - Decreto Legislativo de 11 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Turística, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica, em Brasília, em 31 de maio de 1993. Publicado no DO de
19 de abril de 1995
.
53 - Decreto Legislativo de 11 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo, por troca de Notas Reversais, estabelecendo a lotação de
funcionários consulares brasileiros em Consulados da Argentina e
de funcionários consulares argentinos em Consulados do Brasil,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26 de
.
maio de 1993. Publicado no DO de 19 de abril de 1995
54 - Decreto Legislativo de 18 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa,
em 16 de dezembro de 1990. Publicado no DO de 20 de abril de
1995
.
Retificado no DO de 26 de abril de 1995
.
55 - Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 -Aprova o texto do
Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria
Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa,conc1uído· pelos
governos da Argentina, do Brasil.. do Paraguai e do Uruguai, em
Las Leüas, em 27 de junho de 1992, no âmbito do Tratado de As.
sunção. Publicado no DO de 28 de abril de 1995

1628

1629

1630

1631

1632
1751

1633

56 -

Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 - Aprova os textos do
Protocolo sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) adotado em São Salvador, em 17 de novembro de 1988, e do Protocolo referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990. Publi.
cado no DO de 28 de abril' de 1995

1634

57 -

Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em
Brasília, em 10 de maio de 1993. Publicado no DO de 28 de abril
de 1995
.

1635
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58 -

Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e
Produtos Químicos Imediatos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental
dro Uruguai, em Brasília, em 16 de setembro de 1991. Publicado no
DO de 28 de abril de 1995.
1635
59 - Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 - Aprova o texto sobre
Cooperação e Intercâmbio de Tecnologia de Saúde, complementar
ao Acordo Sanitário de 16 'de julho de 1971, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Assunção, em 21 de julho de 1992. Publicado
no DO de 28 de abril de 1995....:................................ 1636
60 - Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 - Aprova o texto da
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição, por Navio de 1973, de seu Protocolo de 1978, de suas Emendas de 1984 e
de seus Anexos Opcionais IH, IV e V. Publicado no DO de 28 de
abril de 1995.

Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 - Aprova os textos da
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, celebrada no
Panamá, em 30 de janeiro de 1975, na I Conferência Especializada
Interamericana sobre Direito Internacional Privado, e do seu Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Publicado no DO de 28 de abril de 1995.
62 - Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo no Domínio dos Transportes Marítimos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, em 28 de janeiro de 1989.
Publicado no DO de 28 de abril de 1995.
63 - Decreto Legislativo de 19 de abril de 1995- Aprova o texto da
Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crlances e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional,concluída em Haia, em 29 de maio de 1993. Publicado no DO de 28 de

1637

61 -

abril de 1995.

1638

1639

1640

RESOLUÇOES
11 - Resolução de 4 de abril de 1995 - Suspende a execução do art. 8?
da Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Publicada no DO de 12
de abril de 1995.
12 -

1641

Resolução de 20 de abril de 1995 - Suspende a execução das expressões vencimentos, salários, gratificações e remunerações em
geral, contidas no art. I? da Lei n? 1.016, de I? de julho de 1987,
do Município do Rio de Janeiro. Publicada no DO de 24 de abril
de 1995.
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13 - Resolução de 20 de abril de 1995 - Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Município do Rio de Janeiro junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de R$ 25.350.000,00 (vinte e cinco
milhões e trezentos e cinqüenta mil reais}, equivalentes a US$
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos),
destinando-se os recursos ao financiamento do Programa de Mapeamento Digital e Drenagem Urbana do Município do Rio de Janeiro. Publicada no DO de 24 de abril de 1995.
14 - Resolução de 19 de abril de 1995 - Suspende a execução da expressão avulsos, autônomos e administradores, contida DO inciso I
do art. 3? da Lei n? 7.787, de 1989. Publicada no DO de 28 de abril
de 1995.

1642

1644

DECRETOS
1.435 - Decreto de 31 de março de 1995 - Dispõe sobre a revogação
dos decretos que menciona. Publicado no DO de 3 de abril de
1995.
1.436 - Decreto de 3 de abril de 1995 - Promulga o Acordo para a
Construção de uma segunda Ponte Internacional sobre o Rio Paraná, entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em Foz do Iguaçu, de 26.9.92. Publicado no DO de 4 de
abril de 1995.
1.437 - Decreto de 4 de abril de 1995 - Aprova a Estrutura Regimental
do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de abril de 1995.. "
1.438 - Decreto de 4 de abril de 1995 - Dispõe sobre li transferência e
a transformação dos cargos em comissão que menciona. Publicado
no DO de 5 de abril de 1995.
1.439 - Decreto de 4 de abril de 1995 - Altera o valor constante do
Anexo do Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução
da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, e dá outras providências.
Publicado no DO de 5 de abril de 1995.
1.440 - Decreto de 4 de abril de 1995 - Dispõe sobre a transferência
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 5 de
abril de 1995.
1.441 - Decreto de 4 de abril de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, dos cargos em comissão que menciona. Publicado
no DO de 5 de abril de 1995.
1.442 - Decreto de 4 de abril de 1995 - Dá nova redação aos arts. 10 e
34 do Decreto n? 455, de 26 de fevereiro de 1992, que regulamenta
a Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de abril de 1995.

1647

1647
1648
1656

1657
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1659
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1.443 - Decreto de 5 de abril de 1995 - Altera o Estatuto da Fundação
Escola Nacional de Administração Pública (Enap), transfere caro
gos em comissão e funções gratificadas. e dá outras providências.
Publicado no DO de 6 de abril de 1995.
1.444 - Decreto de 5 de abril de 1995 - Dispõe sobre a transferência de
cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 6 de abril
de 1995.
1.445 - Decreto de 5 de abril de 1995 - Dispõe sobre a concessão de
ajuda de custo e de transporte aos servidores públicos civis da
União das autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de abril de 1995.
1.446 - Decreto de 6 de abril de 1995 - Dá nova redação ao art. 2? do
Decreto n? 1.099, de 30 de março de 1994, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Junta de Programação Financeira.
Publicado no DO de 7 de abril de 1995.
1.447 - Decreto de 6 de abril de 1995 - Dá nova redação aos arts. 5? e
8? do Decreto n?980, de 11 de novembro de 1993, que dispõe sobre
a cessão de uso e a administração de imóveis residenciais de propriedade da União. Publicado no DO de 7 de abril de 1995.
1.448 - Decreto de 6 de abril de 1995 - Dá nova redação ao art. 2? do
Decreto n? 99.438, de 7 de agosto de 1990, que dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Saúde, e dá outras providências.
Publicado no DO de 7 de abril de 1995.
1.449 - Decreto de 7 de abril de 1995 - Altera o disposto sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, em vigor
em 1995. Publicado no DO de 10 de abril de 1995.
1.450 - Decreto de 10 de abril de 1995 - Dispõe sobre aquisição, mediante compra e venda, do imóvel rural que menciona,. para fins
de reforma agrária. Publicado no DO de 11 de abril de 1995.
1.451 - Decreto de 11 de abril de 1995 - Aprova o Estatuto Social do
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Publicado
no DO de 12 de abril de 1995.
1.452 - Decreto de 11 de abril de 1995 - Prorroga.o prazo de que trata
o art. 1? do Decreto n? 1.368, de 12 de janeiro de 1995, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1995.
1.453 - Decreto de 11 de abril de 1995 - Altera alíquotas do Imposto
de importação sobre os produtos que enumera, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1995.
1.454 - Decreto de 13 de abril de 1995 - Dá nova redação ao art. 1?, inciso I,alínea a, do Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a
execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercicio de 1995, e altera os valores constantes de seu anexo. Publicado no DO de 17 de abril de
1995.
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1.455 - Decreto de 13 de abril de 1995 - Dá nova redação ao art. 93 do
Decreto n? 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que regulamenta a
Lei n? 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração. Publicado no no de 17 de abril de 1995.

1692

1.456 - Decreto de 17 de abril de 1995 - Dá nova redação ao parágrafo
único do art. 8? do Decreto n? 1.398, de 16 de fevereiro de 1995.
Publicado uo DO de 18 de abril de 1995.

1692

1.457 - Decreto de 17 de abril de 1995 - Promulga o Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, de 7
de maio de 1991. Publicado no DO de 18 de abril de 1995.

1693

1.458 - Decreto de 18 de abril de 1995 - Altera, para o produto que especifica, o anexo ao Decreto n? 1.453, de 11 de abril de 1995. Publicado no DO de 19 de abril de 1995.

1694

1.459 - Decreto de 25 de abril de 1995 - Altera o anexo do Decreto n?
1.085, de 14 de março de 1994. Publicado no DO de 26 de abril de
1995.

1695

1.460 - Decreto de 25 de abril de 1995 - Altera o valor constante do
Anexo ao Decreto n? 1.385, de 6 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução
da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995. Publicado no DO de 26 de
abril de 1995.

1696

1.461 - Decreto de 25 de abril de 1995 - altera os arts. 3? e 7? do Decreto n? 1.173, de 29 de junho de 1994, que dispõe sobre a competência, organização e funcionamento do Conselho Nacionai de Arquivos (Conarql e do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar). Publicado no DO de 26 de abril de 1995.

1697

1.462 - Decreto de 25 de abril de 1995 - Dá nova redação ao art. i sdc
Decreto n? 96.759, de 22 de setembro de 1988, que dispõe sobre o
Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação
ICZPE). Publicado no DO de 26 de abril de 1995.

1698

1.463 - Decreto de 26 de abril de 1995 - Aprova a Estrutura Regimental da Superintendência Nacional do Abastecimento ISunab) e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de abril de 1995. ....

1699

1.464 - Decreto de 26 de abril de 1995 - Dispõe sobre a transformação
e a transferência dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 27 de abril de 1995.

1707

1.465 - Decreto de 26 de abril de 1995 - Cria a Câmara de Políticas de
Infra-Estrutura, do Conselho de Governo. Publicado no DO de 27
de abril de 1995.

1708
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1.466 - Decreto de 26 de abril de 1995 - Regulamenta o disposto no
art. I? do Decreto-lei n? 1.876, de 15 de julho de 1981, com a redação dada pela Lei n? 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e revoga o
Decreto n? 1.360. de 30 de dezembro de 1994. Publicado no DO de
27 de abril de 1995.
1,467 - Decreto de 27 de abril de 1995 - Cria o Grupo Executivo para
Modernização dos Portos. Publicado no DO de 28 de abril de
1995.
Retificado DO DO de 29 de abril de 1995.
1.468 - Decreto de 27 de abril de 1995 - Dispõe sobre a transferência e
a transformação de cargos em comissão que menciona. Publicado
no DO de 28 de abril de 1995.
Retificado no DO de 29 de abril de 1995.
1.469 - Decreto de 27 de abril de 1995 - Altera alíquotas incidentes sobre operações de crédito do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários
(IOF). Pnblicado no DO de 28 de abril de 1995.
1.470 - Decreto de 27 de abril de 1995 - Altera o art. 28 do Estatuto
aprovado pelo Decreto n? 97.434, de 5 de janeiro de 1989, que dis·
põe sobre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es·
tatística (IBGE). Publicado no DO de 28 de abril de 1995.
1.471 - Decreto de 27 de abril de 1995 - Altera o Decreto n? 1.343, de
23 de dezembro de 1994, e dá outras providências. Publicado no
DO de 28 de abril de 1995.
1.472 - Decreto de 28 de abril de 1995 - Dá nova redação ao caput do
art. 13 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994. Publicado
no DO de 29 de abril de 1995. Edição Extra.
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DECRETOS NAo NUMERADOS
Decreto de 4 de abril de 1995 - Reabre ao Orçamento da Seguridade Social, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o crédito especial aberto pelo Decreto de 29 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 5 de abril de 1995.
(2) - Decreto de 4 de abril de 1995 - Transfere dotações consignadas
nos Orçamentos da União, e dá outras providências. Publicado no
DO de 5 de abril de 1995.
(3) - Decreto. de 4 de abril de 1995 - Concede à empresa Revelacion
Sociedad Anonima autorização para estabelecer sucursal na República Federativa do Brasil. Publicado no DO de 5 de abril de
1995.
(4) - Decreto de 4 de abril de 1995 - Concede à empresa Transportes
San Francisco Sociedade Anônima autorização para estabelecer
sucursal na República Federativa do Brasil. Publicado no DO de
5 de abril de 1995.

(1) -
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(5) -

Decreto de 5 de abril de 1995 - Autoriza o Incra doar ao Município 'I'artarugalainho o Lote 02J, da Gleba AD-OS, no Estado do
Amapá. Publicado no DO de 6 de abril de 1995.

1722

Decreto de 6 de abril de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$ 19.900.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de abril de
1995.

1724

(7) - Decreto de 10 de abril de 1995 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o crédito
especial aberto pelo Decreto de 29 de dezembro de 1994. Publicado
no DOde 11 de abril de 1995.... :...............................

1724

(6) -

(8) -

Decreto de 10 de abril de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
suplementar no valor de RI 300.000.000,00. Publicado no DO de 11
de abril de 1995.

1725

Decreto de 12 de abril de 1995 - Extingue as concessões de serviço público para aproveitamentos hidrelétricos que menciona. Publicado no DO de 13 de abril de 1995. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .

1726

(10) - Decreto de 12 de abril de 1995 - Extingue as concessões de ser;; viço público para aproveitamentos hidrelétricos que menciona.
Publicado no DO de 13 de abril de 1995.

1730

(9) -

(11) -

(121 -

(13) -

(14) -

(15) -

Decreto de 12 de abril de 1995 - Autoriza aumento de Capital
Social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).
Publicado no DO de 13 de abril de 1995.

1731

Decreto de 20 de abril de 1995 - Declara de utilidade pública a
associação denominada Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro (RJ1, e outra entidade. Publicado no DO
de 24 de abril de 1995.

1732

Decreto de 20 de abril de 1995 - Declara de utilidade pública o
Abrigo Irmã Tereza à Velhice Desamparada, com sede na Cidade
de São Caetano do Sul (SPI, e outras entidades. Publicado no DO
de 24 de abril de 1995.

1733

Decreto de 20 de abril de 1995 - Revoga a declaração de utilidade pública do Conselho Nacional das Aldeias SOS e outras entidades. Publicado no DO de 24 de abril de 1995.

1735

Decreto de 20 de abril de 1995 - Dispõe sobre a incorporação ao
patrimônio da União do imóvel que menciona. Publicado no DO
de 24 de abril de 1995.

1735
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(16) - Decreto de 25 de abril de 1995 - Autoriza o aumento do capital
social da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Publicado no DO de 26 de abril de 1995.
(17) - Decreto de 26 de abril de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Educação Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Varginha, com sede na Cidade de Varginha, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 27 dei abril de 1995.

1738

(18) - Decreto de 26 de abril de 1995 - Autoriza o funcionamento dos
Cursos de Pedagogia e Zootecnia da Escola Superior de Ciências
Humanas, Físicas e Biológicas do Sertão, com sede na Cidade de
Santana do Ipanema, Estado de Alagoas. Publicado no DO de 27
de abril de 1995.

1738

(19) - Decreto de 26 de abril de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Escola Superior de Administração e Negócios do Agreste, com sede na Cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas. Publicado no DO de 27 de abril de 1995.

1739

(20) - Decreto de 26 de abril de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Física, do curso de Ciências, do Instituto Superior
de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba, com sede na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 27 de abril de
1995.

1740

(21) - Decreto de 27 de abril de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de RI 1.416.500,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DOde 28 de abril de 1995. ...

1741

(22) - Decreto de 27 de abril de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de RI 75.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigenteorçamento. Publicado no nOde 28 de abril de
1995.

1742

(23) - Decreto de 27 de abril de 1995 - Autoriza aumento de Capital
Social da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern).
,..
Publicado no DO de 28 de abril de 1995

1742

(24) - Decreto de 27 de abril de 1995 - Declara de utilidade pública a
Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, com sede na Cidade de Ibirité (MG). Publicado no DO de 28 de abril de 1995.

1743

(25) - Decreto de 27 de abril de 1995 - Prorroga o prazo a que se refere
o art. 3? do Decreto que dispõe sobre as atribuições do Comitê
Nacionai criado para a preparação da participação do Brasil na
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento.
Publicado no DO de 28 de abril de 1995.
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RETIFICAÇOES
LEIS
9.006 - Lei de 17 de março de 1995 - Dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) repassados, sob a forma de empréstimo, à Financiadora de Estudos e
Projetos [Einep}. Publicada no DO de 20 de março de 1995 e retifi·
cada no DO de 3 de abril de 1995.

1745

9.007 - Lei de 17 de março de 1995 - Dispõe sobre a criação dos cargos
em comissão que menciona e dá outras providências. Publicada
no DO de 20 de março de 1995 e retificada no DO de 3 de abril de
1995.

1745

9.017 - Lei de 30 de março de 1995 - Estabelece normas de controle e
fiscalização sobre produtos e insumos químicos que possam ser
destinados à elaboração da cocaína em suas diversas formas e de
outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica, e altera dispositivos da Lei n? 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento
de empresas particulares que explorem serviços de vigilância e de
transporte de valores, e dá outras providências. Publicada no no
de 31 de março de 1995 e retificada no DO de 13 de abril de 1995..

1746

9.018 - Lei de ao de março de 1995 - Dispõe sobre o número de cargos
de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995 e retificada no nOde 8 de abril de 1995.

1747

9.020 - Lei de 30 de março de 1995 - Dispõe sobre a implantação, em
caráter emergencial e provisório, da Defensoria Pública da União e
dã outras providências. Publicada no no de 31 de março de 1995 e
retificadanoDO de 3 de abril de 1995..............................

1749

9.028 - Lei de 12 de abril de 1995 - Dispõe sobre o exercicio das atri·
buícões institucionais da Advocacia-Geral da União, em caráter
emergencial e provisório, e dá outras providências. Publicada no
DO de 13 de abril de 1995.
Retificada no DO de 17 de abril de 1995.
Retificada no DO de 19 de abril de 1995.
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MEDIDAS PROVISORIAS
Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995 e retificada no DO
de 3 de abril de 1995.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
964 - Medida Provisória de 30 de março de 1995 - Altera as Leis n?s
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de março de 1995 e retificada no DO de 3 de abril de 1995.. . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .

960 -

1750

1751

DECRETOS LEGISLATIVOS
54 - Decreto Legislativo de 18 de abril de 1995 - Aprova o texto do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa,
em 16 de dezembro de 1990. Publicado no DO de 20 de abril de
1995.
Retificado no DO de 26 de abril de 1995.

1632
1751

RESOLUÇÚES
72 -

Resolução de 14 de dezembro de 1994 - Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado do Ceará, a fim
de que possa contratar operação de crédito externo, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará {Prourbl, com garantia da União, no valor de até US$ 140,000,000.00. Publicada no DO de 16 de dezembro
de 1994 e retificada no DO de 17 de abril de 1995.. . . . . . .. .. .. . . . . . . . .

1752

DECRETOS
1.467 - Decreto de 27 de abril de 1995 - Cria o Grupo Executivo para
Modernização dos Portos. Publicado no DO de 28 de abril de
1995.
Retificado no DOde 29 de abril de 1995.
1.468 - Decreto de 27 de abril de 1995 - Dispõe sobre a transferência e
a transformação de cargos em comissão que menciona. Publicado
no DO de 28 de abril de 1995.
.........
Retificado no DO de 29 de abril de 1995.
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABRIGO IRMÃ TEREZA À VELHICE DESAMPARADA
- Utilidade pública. São Caetano do Sul (SP). (13) Decreto de 20 de
abril de 1995
ACORDO COMERCIAL
- Tratado. Brasil e Polônia. DecretoLegislativo n!!. 57, de 19 de abril
de 1995
ACORDO ORTOGRÁFICO DA LíNGUA PORTUGUESA
- Tratado. Lisboa. Decreto Legislativo n!! 54, de 18 de abril de
1995(publicado uo DO de20 de abril de 1995)
.
(Retificado uo DO de 24 de abril de 1995).........................................
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA FEDERAL
- Cargos de natureza especial. Quantitativos. Lei n!! 9.018, de 3D de
março de 1995 (publicada noDO de 31 de março de 1995 e retificada
noDO de 8 de abril de 1995)..............................................................
- Realização de concursos públicos. Prazo. Prorrogação. Decreto n!!

1.452, de 11 de abril de 1995......................

1733

1635
1632

1751

1747
1686

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)
- Cargos em comissão. Criação e reclassificação. Medida p;:Ovis6ria
n' 984, de 28de abril de 1995
- Atribuições institucionais. Lei n 2 9.028, de 12 de abril de 1995
(publicada no DO de 13 de abril de 1995)
(Retificada no DO de 17 de abril de 1995)
(Retificada no DO de 19 de abril de 1995)

1559
1418
1749
1750
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1772
AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE
-Servidor público. Concessão. Decreto nº 1.445, de 5 de abril de
1995
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
- Utilidade pública. Rio de Janeiro (RJ). (12) Decreto de 20 de abril
de 1995
.
ALEMANHA

- Tratado. Transporte Marítimo. Brasil. DecretoLegislativo n!!40, de
5 de abril de 1995
ANGOLA
- Tratado. Transportes Marítimos. Brasil. DecretoLegislativo nº 62,
de 19 de abril de 1995
ARGENTINA
- Tratado. Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Entorpecentes. Brasil. Decreto Legislativo n 248, de 11 de abril de 1995.
- Cooperação e Assitência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa. Brasil, Paraguai e Uruguai. Decreto
Legislativo n'1 55, de 19 de abril de 1995
- Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa. Brasil. Decreto Legislativo ue 47, de la de abril de
1995
- Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e
México. Decreto Legislativo n!.' 49, de 11 de abril de 1995
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República
Dominicana, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislativo n 2
39, de 4 de abril de 1995.....................................................................
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo n Q 45, de 10 de
abril de 1995..
- Notas Reversais. Brasil. Decreto Legislativo n Q 53, de 11 de abril de
1995

1663

1732

1620

1639

1626

1633

1625

1627

1619

1624
1631

ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Organização. Legislação - Alteração. Medida Provisória nº 985,de
28 de abril de 1995...................
- Organização. Medida Porvisória n'2 960, de 30 de março de 1995
(publicada no DOde 31 de março de 1995 e retificada no DO de 3
de abril de 1995)....
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1564

1750

1773
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COMUNITÁRIA E DE PAIS PARA A PREVENÇÃO DO ABUSO DE DROGAS
- Utilidade pública. Belo Horizonte (MG). (13) Decreto de 20 de abril
de 1995. ..

1733

B
BOLívIA

- Tratado. Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Espanha e México. Decreto
Legislativo n'l. 39, de 4 de abril de 1995.............................................
- Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico. Brasil.
Decreto Legislativo n'2 42, de 5 de abril de 1995......................

1619

1621

c
cÃMARA DE pOLíTICAS DE INFRA-ESTRUTURA
- Criação. Conselho de Governo. Decreto n!! 1.465, de 26 de abril de
1995......................................................................................................
cÃMARA DOS DEPUTADOS
- Crédito especial - Reabertura. Orçamento da Seguridade Social. (1) Decreto de 4 de abril de 1995
- Crédito suplementar. (22) Decreto de 27 de abril de 1995
CARGOS EM COMISSÃO
- Criação e reclassificação. Advocacia-Geral da União e Ministério
da Fazenda. Medida Provisória n'2984, de 28 de abril de 1995 ......
- Criação. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Lei n'2
9.007, de 17 de março de 1995 (publicada noDO de 20 de março de
1995 e retificada no no de 3 de abril de 1995).................................
- Criação. Ministério da Educação e do Desporto. Decreto n'21.441,
de 4 de abril de 1995
- Fixação de remuneração. Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995.......
- Transferência e transformação. Ministério da Marinha. Decreto n'2
1.468, de 27 de abril de 1995 (publicado no DO de 28 de abril de
1995)...................................................
(Retificado no DO de 29 de abril de 1995).........................................
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1774
- Transferência e transformação. Presidência da República. Decreto
n" 1.438, de 4 de abril de 1995
.
- Transferência. Estado-Maior das Forças Armadas, Ministério da
Educação e do Desporto, Ministério da Cultura. Decreto n!? 1.440,
de 4 de abril de 1995
.
.
- Transferência. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Decreto n!! 1.444, de 5 de abril de 1995
.
- Transformação e transferência. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Decreto n Q 1.464, de 26 de abril de 1995 ..
CARTAS ROGATÓRIAS
- Tratado. Panamá. Decreto Legislativo n" 61, de 19 de abril de
1995.
.
.
CENTRO DE TRIAGEM E DIAGNÓSTICO DE ARAÇATUBA
- Utilidade pública. Araçatuba (SP). (13) Decreto de 20 de abril de
1995
.
CHILE
- Tratado. Brasil. Decreto Legislativo n" 50, de 11 de abril de 1995 ....
- Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico. Brasil e
Chile. Decreto Legislativo n!? 51, de 11 de abril de 1995
.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Carreira. Lotação de pessoal. Decreto n!! 1.459, de 25 de abril de
1995..
.
.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- Curso - Autorização. Arapiraca (AL). (19) Decreto de 26 de abril
de 1995 ..
.
.
CO-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA
- Tratado. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia,
Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México.
Decreto Legislativo n!!49, de 11 de abril de 1995
.
COLÓMBIA
- Tratado. Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano.
Brasil, República Dominicana, Argentina, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo n!!45,
de 10 de abril de 1995
.

COLÓMBIA
- Tratado. Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República Dominicana, Argentina, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto
Legislativo n!!39, de 4 de abril de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,1If/(4):1'l'Il-rt'a", abro l'a'a5.
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1658
1662
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1638
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1695

1739
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1775
- Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Argentina, Cuba, Equador, Nicarágua. Panamá, Venezuela, Peru e
México. Decreto Legislativo n!! 49, de 11 de abril de 1995

1627

COMBATE AO TRÁFICO ILíCITO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
- Tratado. Brasil e Portugal. Decreto Legislativo n e 34, de 5 de abril

de 1995
- Brasil e Argentina. Decreto Legislativo n e 48, de 11 de abril de
1995
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS UBBANOS (CBTU)

1615
1626

- Aumento de capital social. Autorização. (16) Decreto de 25 de abril

de 1995
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
- Aumento de capital social. Autorização. (11) Decreto de 12 de abril
de 1995.................................................................................................
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE (CODERN)
- Aumento de capital social - Autorização. (23) Decreto de 27 de
abril de 1995
CONCESSÃO DE SERVIÇO PúBLICO
- Extinção. Usinas hidroelétricas. (9) Decreto de 12 de abril de 1995
(10) Decreto de 12 de abril de 1995...................................................
CONCESSÕES E PERMISSÕES
- Serviço público. Outorga e prorrogação. Normatização. Medida
Provisória n!! 966, de 12 de abril de 1995..........................................
CONCURSOS PúBLICOS
-Realização. Prorrogação de prazo. Decreto n!! 1.452, de 11 de abril
de 1995
CONFERl1:NCIA DE MINISTROS DA JUSTIÇA DOS PAÍSES IBEROAMERICANOS
-Tratado. Decreto Legislativo n!! 41, de 3 de abril de 1995

1737

1731

1742
1726
1730

1444

1686

1621

CONFERl1:NCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
- Comitê nacional de preparação. Prorrogação de prazo. (25) Decreto
de 27 de abril de 1995.
CONSELHO DE GOVERNO
- Câmara de Políticas de Infra-Estrutura. Criação. Decreto n" 1.465,
de 26 de abril de 1995

1744

1708
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CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ)
- Competência, organização e funcionamento. Decreto n!!. 1.461 •.de 25
de abril de 1995
:
CONSELHO NACIONAL DE SAúDE
- Composição. Legislação -Alteração. Decreton!1 1.448, de abril de
1995
, ,
".,..................
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)
- Alteração. Juntas de Conciliação e Julgamento. Audiência inaugural. Normas de procedimento. Lei nº 9.022, de 5 de abril de 1995.......
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
- Alfquotas de contribuição. Medida Provis6ria n!! 971, de 12 de abril
de 1995
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
- Lucro das pessoas jurídicas. Legislação - Alteração. Resolução n 2
11, de 4 de abril de 1995
CONTROLE DA NATALIDADE
- Exigência de atestado para admissão ao trabalho. Proibição. Lei n!!
9.029, de 13 de abril de 1995
COOPERAÇÃO CULTURAL
- Tratado.Brasil e Hungria. DecretoLegislativo n!! 37, de 4 deabril
de 1995
COOPERAÇÃO E ASSITftNCIA JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL,
COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMiNiSTRATIVA
- Tratado. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Decreto Legislativo n' 55, de 19 de abril de 1995
COOPERAÇÃO JUDICIÃRIA EM MATÉRIA CiViL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA
-Tratado. Brasil e Argentina. Decreto Legislativo n!! 47, de 10 de
abril de 1995
.
COOPERAÇÃO TURÍSTICA
- Tratado. Brasil e Chile. Decreto Legíslativo n!!50, de 11 de abril de
1995
-Tratado. Brasil e Costa Rica. Decreto Legislativo nl! 52, de 11 de
abril de 1995
..
COSTA RICA
- Tratado. CooperaçãoTurística. Brasil. Decreto Legislativo nl! 52, de
11 de abril de 1995
.
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1697

1670

1411

1487

1641

1424

1617

1633

1625

1628
1630

1630

1777
CRECHE BERÇÁRIO DE MACAUBAL
- Utilidade pública. Macaubal (SP). (13) Decreto de 20 de abril de
1995......................................................................................................
CRECHE DE ASSISTÊNCIA E CONV1VÊNCIA DA CRIANÇA DE PON'
TESGESTAL

1733

- Utilidade pública. Pontes Gestal (SP). (13) Decreto de 20 de abril
de 1995.....................................................
CRECHE JOANA DE ANGELIS

1733

- Utilidade pública. Primavera (SP). (13) Decreto de .20 de abril de
1995........................................................
CRÉDITO ESPECIAL

1733

- Ministério da Ciência e Tecnologia. (7) Decreta de 10 de abril de
1995..................
- Orçamento da Seguridade Social. Reabertura. Câmara dos Deputados. (1) Decreto de 4 de abril de 1995
CRÉDITO EXTERNO
- Governo do Estado do Ceará. Projeto de Desenvolvimento Urbano
do Estado do Ceará (Prourb). Resolução n!! 72, de 14 de dezembro
de 1994 (publicada no DO de 16 de dezembro de 1994 e retificada
no DO de 17 de abril de 1995)
- Município do Rio de Janeiro. Recursos do BID para o Programa de
Mapeamento Digital e Drenagem Urbana. Resolução n!! 13, de 20
de abril de 1995.. .
CRÉDITO SUPLEMENTAR
- Câmara dos Deputados. (21) Decreto de 27 de abril de 1995
- Ministério da Aeronáutica. (6) Decreto de 6 de abril de 1995.........
- Ministério da Educação e do Desporto. Ministério da Previdência e
Assistência Social. (8) Decreto de 10 de abril de 1995
-Ministério Público da União. (22) Decreto de 27 de abril de 1995 ..
- Ministério Público da União. Lei n 2 9.024, de 10 de abril de 1995.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- Tratado. Adoção internacional - Proteção. Haia, 1993. Decreto
Legislativo n 2 63, de 19 de abril de 1995
CUBA
- Tratado. Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano.
Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo
n" 45, de 10 de abril de 1995

1724
1719

1752

1642
1741
1724
1725
1742
1412

1640

1624
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- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República
Dominicana, Argentina, Colômbia, Equador, Nicarágua, Panamá,
Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. DecretoLegislativo n!!
39, de 4 de abril de 1995
- Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Ar~
gentina, Colômbia, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru
e México. DecretoLegislativo n!! 49, de 11 de abril de 1995
CURSO
- Autorização. Ciências Contábeis. Arapiraca CAL). (19) Decreto de
26 de abril de 1995
- Educação Física. Varginha (MG) (17) Decreto de 26 de abril de
1995
,
..
- Física. Ituiutaba (MG). (20) Decreto de 26 de abril de 1995 .
- Pedagogia. Santana do Ipanema CAL). (18) Decreto de 26 de abril
de 1995
- Zootecnia. Santana do Ipanema (AL). (18) Decreto de 26 de abril de
1995
CURSOS SUPERIORES
- Criação. Suspensão temporária. Decreto nl!1.472, de 27 de abril de
1995

1619

1627

1739

1738
1740
1738
1738

1717

D
DECRETOS
-Revogação. Decreto n" 1.435, de 31 de março de 1995......................
DEFENSORIA PúBLICA DA UNIÃO
- Implantação. Lei nl! 9.020, de 30 de março de 1995 (publicada no
DO de 31 de março de 1995 e retificada no DO de 3 de abril de
1995).....................................................................................................
DESESTATIZAÇÃO
- Programa Nacional de Desestatização (PND). Legislação - Alteração. Medida Provisória n!l970, de 12 de abril de 1995.................
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
- Tratado. São Salvador. Decreto Legislativo nl!56, de 19 de abril de
1995
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1647

1749

1477

1634
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E
EDUCAÇÃO FíSICA
- Curso -Autorização. Varginha (MG). (17) Decreto de 26 de abril
de 1995.................................................................................................
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA (EMBRAER)

1738

-Assunção de dívida. União Federal. Lei n'l 9.025, de 10 de abril de
1995......................................................................................................
EQUADOR

1413

- Tratado. Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano.
Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo n '2
45, de 10 de abril de 1995...................................................................
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislativo n!!
39, de 4 de abril de 1995
- Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Nicarágua, Panam á, Venezuela, Peru e
México. Decreto Legislativo n Q 49, de 11 de abril de 1995...............
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP)
- Estatuto - Alteração. Decreto n!! 1.443, de 5 de abril de 1995
ESCOLAS
- Mensalidades. Valores - Fixação. Medida Provisória n!!988, de 28
de abril de 1995
ESPANHA
- Tratado. Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, e México. Decreto
Legislativo n!!39, de 4 de abril de 1995.............................................
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
- Cargos em comissão. Transferência. Decreto n" 1.440, de 4 de abril
de 1995
ESTERILIZAÇÃO
- Exigência de atestado para admissão ao trabalho. Proibição. Lei n!!
9.029, de 13 de abril de 1995............................
ESTRANGEIRO
- Visto temporário. Prazo de validade. Decreto n" 1.455, de 13 de abril
de 1995

1624

1619

1627
1661

1609

1619

1658

1424

1692
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ESTUDO DOS APÁTRIDAS
-Tratado. Nova Iorque. Decreto Legislativo n'J. 38, de 5 de abril de
1995
EXERCícIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR PARTE DE DE; .
PENDENTES DE PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, AD..
-.
.
MINISTRATIVO E TÉCNICO
- Tratado. Brasil e Bolívia. Decreto Legielatioon" 42, de 5 de abril de
1995 ..,
,..........................................
-Brasil e Chile. Decreto Legislativo n'l 51, de Lt de abril de 1995, ","

1618

1621
1629

F
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
-Remuneração de recursos. Lei n'J. 9.006, de 17 de março de 1995
(publicada no DO de 20 de março de 1995 e retificada no DQ de 3
de abril de 1995)
FíSICA
- Curso -Autorização. Ituiutaba (MG). (20) Decreto de 26 de abril
de 1995
.
FUNDAÇÃO INSTITUO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSITICA(IBGE)
- Estatutos - Alteração. Decreto n!!1.470, de 27 de abril de 1995 o..
- Cargos em comissão. Transferência. Decreto n'J.l.444. de 5 de abril
de 1995
FUNDAÇÃO OSÓRIO
- Vinculação. Ministério do Exército. Lei n'J. 9.026, de 10 de abril de
1995
FUNDO DA MARINHA MERCANTE
- Remuneração de recursos. Medida Provisória n Q 981, de 28 de abril
de 1995
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
- Remuneração de recursos. Medida Provisória n Q 981, de 28 de abril
de 1995
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
- Legislação - Alteração. Medida Porvisória n Q 964, de 30 de março
de 1995 (publicada no DO de 31 de março de 1995 e retificada no
DO de 3 de abril de 1995)

t.,;ol. LeIS
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1745
1740

1714
1662

1415

1551

1551

1751

17Rl

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
- Repasse de recursos. Tesouro Nacional. Legislação - Alteração;
Medida Provisória n" 989, de 28 de abril de 1995
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP

1612

- Remuneração de recursos. Medida Provisória n" 981, de 28 de abril
de 1995
FUNDO NACIONAL DA CULTURA

1551

- Regulamentação. Alteração. Decreto ni!1.442, de4 de abril de 1995
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIEMNTO (FND)
-Remuneração de recursos. Lei n!.! 9.006, de 17 de março de 1995
(publicada no DO de 20 de março de 1995 e retificada no DO de 3
de abril de 1995)

1660

1745

G
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÃ
- Crédito externo. Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado do
Ceará (Prourb). Resolução n!.! 72, de 14 de dezembro de 1994
(publicada no DO de 16 de dezembro de 1994 e retificada no DO de
17 de abril de 1995).............................................................................
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Medida Provisória ni!983, de 28 de abril de 1995.............
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO
AO VÔO
- Criação. Medida Provisória n" 983, de 28 de abril de 1995.............
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
- Criação. Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento. Medida Provisória n" 982, de 28 de abril de 1995
.
GRAVIDEZ
- Exigência de atestado para admissão ao trabalho. Proibição. Lei n!.!
9.029, de 13 de abril de 1995
.
GRUPO EXECUTIVO PARA MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS (GEMPO)
- Criação. Decreto n!.! 1.467, de 27 de abril de 1995 (publicado no DO
de 28 de abril de 1995)
.
(Retificado no DO de 29 de abril de 1995).........................................

1752

1557

1557
1554

1424

1710

1752
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H
HUNGRIA
- Tratado. Cooperação Cultural Brasil. DecretoLegislatiuo n" 37, de
, de abril de 1995

1617

I
IMÓVEIS
- Propriedade da União. Ocupação por pessoa carente. Foros e taxas
- Isenção. Decreton!! 1.466, de 26 de abril de 1995
IMÓVEIS RESIDENCIAIS
- Cessão e administração. Decreto n'.' 1.447, de 6 de abril de 1995....
IMÓVEL
- Doação. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra). Tartarugalzinho (AP). (5) Decreto de 5 de abril de 1995..
- Patrimônio da União. Incorporação. (15) Decreto de 20 de abril de
1995
IMÓVEL RURAL
- Aquisição para fins de reforma agrária. Jóia (RS). Decreto n Q 1.450,
de 10 de abril de 1995
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
-Alíquotas -Alteração. Decreto n'-'1.453, de 11 de abril de 1995....
Decreto n!! 1.471, de 27 de abril de 1995............................................
Decreton Q 1.458, de 18 de abril de 1995............................................
- Legislação - Alteração. Medida Provisória n Z 972, de 20 de abril
de 1995
Medida Provisória n'2 977, de 20 de abril de 1995............................
IMPOSTO SOBRE OPERACÓES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO
-Alíquotas. Alteração. Decreto n'21.469, de 27 de abril de 1995
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Crédito presumido. Ressarcimento de contribuições do PISlPasep
e Cofms. Medida Provisória n'2973, de 20 de abril de 1995............
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (lPEA)
- Cargos em comissão. Criação. Lei n'2 9.007, de 17 de março de 1995
(publicada no DO de 20 de março de 1995 e retificada no DO de 3
de abril de 1995)..................................................................................
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1722
1735

1674
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1694

1488
1507
1713

1499

1745

1783

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
- Doação de imóvel. Tartarugalzinho (AP). (5) Decreto de 5 de abril

de 1995.................................................
INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
(INDESP)

1722

-Estrutura. Aprovação. Decreto n'21.437, de 4 de abril de 1995.......
INTEGRAÇÃO CINEMATOGRÁFICA IBERO-AMERICANA
- Tratado. Brasil e República Dominicana, Argentina, Colômbia,
Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislativo ns 39, de 4 de abril
de 1995
INVENTARIANTE

1648

- Atribuições. Legislação - Alteração. Decreto n'2 1.456, de 17 de
abril de 1995........................................................................................
INVENTÁRIO
- Procedimentos. Legislação -Alteração. Decretonº 1.456, de 17 de
abril de 1995........................................................................................
ISONOMIA SALARIAL
- Servidor público. Medida Provisória n!l986,de 28 de abril de 1995
ITAlPU BINACIONAL
- Pagamento de crédito. Tesouro Nacional. Medida Provisória n"
974, de 20 de abril de 1995.................................................................

1619

1692

1692
1565

1501

J
JUNTA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
- Ministério da Fazenda. Organização e funcionamento. Decreto n '2
1.446, de 6 de abril de 1995................................................................
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
- Audiência inaugural. Normas de procedimento. CLT - Alteração.
Lei n" 9.022, de 5 de abril de 1995.....................................................

1667

1411

L
LAR DO MENINO JESUS
- Utilidade pública. Poxoréu (MT). (13) Decreto de 20 de abril de 1995

1733
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LAR DOS VELHINHOS SÃO VICENTE DE PAULO
- Utilidade pública. Santa Fé do Sul (SP). (13) Decreto de 20 de abril
de 1995
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL
-Alteração. Medida Provisória n!! 972, de 20 de abril de 1995..........
LEI DE CONCESSÕES
- Outorga e prorrogação. Normatização. Medida Provisória n'l 966,
de 12 de abril de 1995
LíNGUA PORTUGUESA
- Acordo Ortográfico. Lisboa.Decreto Legislativo n '154, de 18 de abril
de 1995
(Retificado no DO de 24 de abril de 1995)

1733

1488

1444

1632
1751

M
MENSALIDADES ESCOLARES
- Valores - Fixação. Medida Provisória n!! 988, de 28 de abril de
1995
.
MERCADO COMUM CINEMATOGRÁFICO LATINO-AMERICANO
- Tratado. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia,
Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México.
Decreto Legislatiuo n!! 45, de 10 de abril de 1995
.
- Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba. Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela e Peru. DecretoLegislativo n!.' 49, de 11 de abril de 1995
.
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia e Espanha. Decreto Legislativo n Q
39, de 4 de abril de 1995
.
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela e Peru. Decreto Legislativo n'J. 45, de 10
de abril de 1995
.
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
- Crédito suplementar. (6) Decreto de 6 de abril de 1995
.
MINISTÉRIO DA CIl!:NCIA E TECNOLOGIA
- Crédito especial. (7) Decreto de 10 de abril de 1995
.
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1609

1624

1627

1619

1624
·1724
1724
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MINISTÉRIO DA CULTURA
- Cargos em comissão. Transferência. Decreto n g 1.440, de 4 de abril
de 1995.....
- Fundo Nacional da Cultura. Regulamentação. Alteração. Decreto
n" 1.442, de 4 de abril de 1995
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

- Atribuições. Medida Provisória n g 967, de 12 de abril de 1995......
- Cargos em comissão. Criação. Decreto n!! 1.441, de 4 de abril de
1995........................................
- Crédito suplementar. (8) Decreto de 10 de abril de 1995
- Transferência. Decreto n 2 1.440, de 4 de abril de 1995
MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Cargos em comissão. Criação e reclassificação. Medida Provisória
n" 984, de 28 de abril de 1995
,.................
- Junta de Programação Financeira. Organização e funcionamento.
Decreto n'l1.446, de 6 de abril de 1995

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
- Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação.
Vinculação e composição. Decreto n~ 1.462, de 25 de abril de
1995
MINISTÉRIO DA MARINHA
- Cargos em comissão. Transferência e transformação. Decreto n ~
1.468, de 27 de abril de 1995 (publicado no DO de 28 de abril de
1995)......
(Retificado no DO de 29 de abril de 1995).........
MINISTÉRIO DA PREV1Dí:NCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Crédito suplementar. (8) Decreto de 10 de abril de 1995..
MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Conselho Nacional de Saúde. Composição. Legislação -Alteração.
Decreto n~ 1.448, de abril de 1995
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
- Visto temporário. Prazo de validade. Decreto n u 1.455, de 13 de abril
de 1995
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
-Efetivo do pessoal. Alteração. Decreto n 21.449, de 7 de abril de
1995. ..
-Fundação Osório - Vinculação. Lei n!!9.026, de 10 de abril de
1995.............................................
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MINISTÉRIO PúBLICO DA UNIÃo
- Crédito suplementar. (22) Decreto de 27 de abril de 1995
Lei n' 9.024, de 10 de abril de 1995
- Vencimento básico dos membros. Valores. Lei n 2 9.032, de 28 de
abril de 1995
MINISTÉRIOS
- Oganização. Medida Provisória n!? 987, de 28 de abril de 1995
MUNICípIO DO RIO DE JANEIRO
- Crédito externo. Recursos do BID para o Programa de Mapeamento
Digital e Drenagem Urbana. Resolução n Q 13, de 20 de abril de
1995
- Lei Municipal nl! 1.016/87. Inconstitucionalidade. Suspensão de
expressões. Resolução n" 12, de 18 de abril de 1995.........................

1742
1412
1432
1517

1642

1641

N
NICARÁGUA
- Tratado. Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo nl! 49, de 11 de
abril de 1995
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislativo n!l 39,
de 4 de abril de 1995
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo n!! 45, de 10 de
abril de 1995
NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
-Tratado. Decreto Legislativo n!l36, de 4 de abril de 1995................
NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Utilização. Programa Nacional de Desestatização (PND). Medida
Provisória n!!979, de 25 de abril de 1995..................... .
NOTAS REVERSAIS
- Tratado.Brasil e Argentina. Decreto Legislativo n !I 53, de 11 de abril
de 1995
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1627

1619

1624
1617

1547

1631

1787
NúCLEO DO MENOR GOIANDIRENSE

- Utilidade pública. Goiandira (GO). (13) Decreto de 20 de abril de
1995......................................................................................................

1733

o
ORÇAMENTO DA UNIÃo

- Exercício de 1995. Decreto n!! 1.454, de 13 de abril de 1995............
Decreto n~ 1.460, de 25 de abril de 1995............................................
- Transferência. (2) Decreto de 4 de abril de 1995..............................
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÂO
- Crédito suplementar. Ministério Público da União. Lei n'2 9.024, de
10 de abril de 1995

1690
1696
1720

1412

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)

- Tratado. Convenção n 9134. Genebra. DecretoLegislativo n!l43, de
10 de abril de 1995

1622

p
PANAMÁ
- Tratado. Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Venezuela,
Peru e México. Decreto Legislativo n!! 49, de 11 de abril de 1995 ..
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislativo n!!
39, de 4 de abril de 1995.....................................................................
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo n!! 45, de 10
de abril de 1995
PARAGUAI
- Tratado. Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Paraná.
Brasil. Decreto n!! 1.436, de 3 de abril de 1995.................................
- Cooperação e Assitência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa. Brasil, Argentina e Uruguai. Decreto
Legislativo n!! 55, de 19 de abril de 1995

1627
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1624

1647

1633
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- Tecnologia de Saúde. Brasil. Decreto Legislativo n e 59, de 19 de
abril de 1995
PEDAGOGIA
- Curso - Autorização. Santana do Ipanema (AL). (18) Decreto de
26 de abril de 1995
PENA DE MORTE
- Tratado. Abolição. Decreto Legislativo n Q 56, de 19 de abril de
1995
PERU
- Tratado. Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador. Nicarágua, Panamá,
Venezuela e México. Decreto Legislativo n!1 49, de 11 de abril de
1995.
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislativo
n Q 39, de 4 de abril de 1995
.
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela e México. Decreto Legislativo n!!45, de
10 de abril de 1995
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
-Servidor público. Alíquotas de contribuição. Medida Provisória n!!
971, de 12 de abril de 1995.......
PLANO REAL
- Criação. Unidade do Sistema Monetário Nacional. Real. Emissão e
conversão. Medida Provisória n" 978 de 20 de abril de 1995..........
PODER EXECUTIVO
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Peru e México. Decreto Legislativo ns 45, de 10
de abril de 1995. Programação orçamentária. Decreto n!! 1.454,
de 13 de abril de 1995
Decreto n!!1.460, de 25 de abril de 1995...............................
POLÔNIA
- Tratado. Acordo Comercial. Brasil. Decreto Legislativo n!!57, de 19
de abril de 1995
PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO PARANÁ
- Tratado. Construção. Brasil e Paraguai. Decreto n!! 1.436, de 3 de
abril de 1995............
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1738

1634

1627

1619

1624

1487

1514

1690
1696

1635

1647

1789
PORTOS
- Grupo executivo para modernização. Criação. Decreto n Q 1.467, de
27 de abril de 1995 (publicado no DO de 28 de abril de 1995)
(Retificado no DO de 29 de abril de 1995).........................................
PORTUGAL

- Tratado. Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias
Entorpecentes. Brasil. Decreto Legislativo n!! 34, de 5 de abril
de 1995................................................................................................
- Seguridade Social. Brasil. Decreto n!! 1.457, de 17 de abril de 1995
PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA
- Cargos em comissão - Transferência e transformação. Decreto n!!
1.438, de 4 de abril de 1995................................................................
- Organização. Medida Provisória n!l987, de 28 de abril de 1995 ....
PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR NAVIOS
- Tratado. Decreto Legislativo n!!60, de 19 de abril de 1995
PREVIDÊNCIA SOCIAL
- Atividade rural. Lei n!! 9.032, de 28 de abril de 1995
Medida Provisória n'2 976, de 20 de abril de 1995............................
-Contribuição. Lei n'l 7.787/89. Inconstitucionalidade. Suspensão
de expressões. Resolução n'l14, de 19 de abril de 1995...................
- Contribuição. Lei n" 9.032, de 28 de abril de 1995................
Medida Provisória n'l976, de 20 de abril de 1995............................
PRODUTOS QUÍMCOS
- Controle e fiscalização. Substâncias destinadas à produção de
cocaína e entorpecentes. Lei n'l9.017, de 30 de março de 1995,epublicada no DO de 30 de março de 1995 e retificada no DO de 13 de
abril de 1995).......................................................................................
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
- Base de cálculo para contribuição. Pessoas jurídicas. Alteração.
Medida Provisória n" 975, de 20 de abril de 1995............................
PROGRAMA DE MAPEAMENTO DIGITAL E DRENAGEM URBANA
DO RIO DE JANEIRO
- Crédito externo. Recursos do BID. Resolução n" 13, de 20 de abril
de 1995
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
- Legislação - Alteração. Medida Provisória n'l 970, de 12 de abril
de 1995................................................
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1790
-Nota do Tesouro Nacional Utilização. Medida Provisória
de 25de abril de 1995

n~

979,
1547

PROGRAMAÇÃOORÇAMENTÁR~

- Exercício de 1995. Decreton'.! 1.439, de 4 de abril de 1995
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MATÉRIA DE
ADOçÃO INTERNACIONAL
- Tratado. Haia, 1993. Decreto Legislativo n'l 63, de 19 de abril de
1995
PROTOCOLO DE WASHINGTON. REFORMA DA CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
- Tratado. Decreto Legislativo nl! 44, de 11 de abril de 1995
PROVA E INFORMAÇÃO ACERCA DO DIREITO ESTRANGEIRO
-Tratado. Montevidéu. Decreto Legislativo n'.! 46, de 10 de abril de
1995

1657

1640

1623

1625

R
REAL
- Unidade do Sistema Monetário Nacional. Emissão e conversão.
Medida Provisória n!! 978, de 20 de abril de 1995............................
RECURSOS PÚBLICOS
- Destinação a instituições privadas - Saúde. Vedação. Lei n e9.023,
de 5 de abril de 1995
REDUÇÃO DA DEMANDA, PREVENÇÃO, USO INDEVIDO E COMBATE À PRODUÇÃO E TRÁFICO ILíCITO DE ENTORPECENTES
E SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS E SEUS PRECURSORES E
PRODUTOS QUíMICOS IMED~TOS
- Tratado. Brasil e Uruguai. Decreto Legislativo n!!58, de 19 de abril
de 1995
REFORMA AGRÃR~
- Imóvel rural. Aquisição. Jóia (RS). Decreto nl! 1.450, de 10 de abril
de 1995
REPÚBLICA DOMINICANA
- Tratado. Co-Produção Cinematográfica. Brasil, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo nl! 49, de 11 de abril de 1995........................
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, Argentina,
Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru,
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1514

1412

1635

1674

1627
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Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislativo n!l 39, de 4·de abril
de 1995
,.....................................................................
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo n~ 45, de 10 de abril de
1995.............

1619

1624

REVELACION SOCIEDAD ANONIMA
- Funcionamento no BrasiL Autorização. (4) Decreto de 4 de abril de
1995.......

1721

s
SALÁRIO MíNIMO
- Valor. Lei n!! 9.032, de 28 de abril de 1995
.
Medida Provisória n!!976, de 20 de abril de 1995 .
SAÚDE
- Instituições privadas. Destinação de recursos públicos. Vedação.
Lei n' 9.023, de 5 de abril de 1995...
SEGURIDADE SOCIAL
- Contribuição social. Lucro das pessoas jurídicas. Legislação Alteração. Resolução n'211, de 4 de abril de 1995 .....
- Servidor público. Aliquotas de contribuição. Medida Provisória n"
971, de 12 de abril de 1995....
- Tratado. Brasil e Portugal. Decreto n'! 1.457, de 17 de abril de
1995..................................................
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
- Estatudo social. Aprovação. Decreto n" 1.451, de 11 de abril de
1995..............
SERVIDOR PúBLICO
-Ajuda de custo e transporte. Concessão. Decreto n'! 1.445, de 5 de
abril de 1995............
- Alíquotas de contribuição - Previdência social. Medida Provisória
n' 97I, de 12 de abril de 1995
- Isonomia salarial. Medida Provisória n'2 986, de 28 de abril de 1995
- Pagamento da remuneração. Fixação de data. Medida Provisória
n' 965, de 6 de abril de 1995...
- Vantagens - Extinção. Medida Provisória n'! 968, de 12 de abril
de 1995..
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SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS (SINAR)
- Competência, organização e funcionamento. Decreto n" 1.461, de 25

de abril de 1995
SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO
- Poder Executivo - Organização. Medida Provisória n'l 969, de 12
de abril de 1995
SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO
- Poder Executivo - Organização. Medida Provisória n!! 969, de 12
de abril de 1995
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULA DE MANTENÓPOLIS
- Utilidade pública. Mantenópolis (ES). (13) Decreto de 20 de abril
de 1995
SOCIEDADE PESTALOZZI DE MINAS GERAIS
- Utilidade pública. Ibirité (MG). (24) Decreto de 27 de abril de
1995...
SUPERINTENDJ];NCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
- Estrutura regimental. Aprovação. Decreto n'l1.463, de 26 de abril
de 1995 ..

1697

1461

1461

1733

1743

1699

T
TARIFA EXTERNA COMUM (TEC)
- Lista de excessão. Legislação -Alteração. Decreto n!! 1.471, de 27
de abril de 1995
TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
- Instituição. Medida Provisória n'l 981, de 28 de abril de 1995........
TECNOLOGIA DE SAÚDE

1715
1551

- Tratado. Brasil e Paraguai. Decreto Legislativo n'l59, de 19 de abril

de 1995
TESOURO NACIONAL
- Pagamento de crédito. Itaipu Binacional. Medida Provisória n'1
974, de 20 de abril de 1995.................................................................
- Remuneração das disponibilidades. Legislação -Alteração. Lei n!!
9.027, de 1.2de abril de 1995..............................................................
TíTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
-Alíquotas
Alteração. Decreto n!! 1.469, de 27 de abril de 1995 ...
-c
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1636

1501
1417
1713

1793
TRABALHADORES

- Participação nos lucros das empresas. Medida Provisória n~ 980,
de 25 de abril de 1995.................................
- Práticas discriminatórias para admissão. Atestados de gravidez e
esterilização. Proibição. Lei nl! 9.029, de 13 de abril de 1995..........
TRANSPORTE MARíTIMO
- Tratado. Brasil e Alemanha. Decreto Legislativo n" 40, de 5 de abril
de 1995................
- Brasil e Angola. Decreto Legislativo n" 62, de 19 de abril de 1995
- Prevenção da Poluição. Decreto Legislativo n" 60, de 19 de abril de
1995......................................................................................................
TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL
- Revelacion Sociedad Anonirna. Funcionamento no Brasil- Autorização. (4) Decreto de 4 de abril de 1995
TRATADO
- Abolição da Pena de Morte. Assunção, Paraguai. Decreto Legislativo n" 56, de 19 de abril de 1995
- Acordo Comercial. Brasil e Polônia. Decreto Legislativo n'! 57, de 19
de abril de 1995
- Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Lisboa. Decreto Legislativo n" 54, de 18 de abril de 1995
(Retificado noDO de 24 de abril de 1995)........................................
-Cartas Rogatórias. Panamá. Decreto Legislativo n'' 61, de 19 de
abril de 1995
- Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Dominicana,
Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo n Q 49, de 11 de abril
de 1995.........
- Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Entorpecentes. Brasil e PortugaL Decreto Legislativo n" 34, de 5 de abril
de 1995.
- Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Entorpecentes. Brasil e Argentina. Decreto Legislativo n'.! 48, de 11 de abril
de 1995
- Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos.
Decreto Legislativo n" 41, de 3 de abril de 1995...............................
- Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Paraná. Brasil e
Paraguai. Decreto n'21.436. de 3 de abril de 1995
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- Convenção n'' 134, da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). Genebra. Decreto Legislativo n~ 43, de 10 de abril de
1995
.
- Cooperação Cultural. Brasil e Hungria. Decreto Legislativo no:! 37,
de 4 de abril de 1995
.
.
- Cooperação e Assitência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Decreto Legislativo n" 55, de 19 de abril de 1995 .
- Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa: Brasil e Argentina. Decreto Legislativo n'l 47, de
.
.
10 de abril de 1995.
- Cooperação Turistica. Brasil e Chile. Decreto Legislativo nl!. 50, de
11 de abril de 1995
.
.
- Cooperação Turística. Brasil e Costa Rica. Decreto Legislativo n!!
52, de 11 de abril de 1995. .
.
- Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São Salvador. Decreto
.
Legislativo nl!. 56, de 19 de abril de 1995
- Estudo dos Apátridas. Nova Iorque. Decreto Legislativo nl!. 38, de 5
de abril de 1995
.
.
- Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico. Brasil e
Bolívia. Decreto Legislativo nl!. 42, de 5 de abril de 1995
.
- Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico. Brasil e
Chile. Decreto Legislativo nl! 51, de 11 de abril de 1995
.
- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil e República
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legis.
lativo n!!39, de 4 de abril de 1995
- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e México. Decreto Legislativo nl!.
45, de 10 de abril de 1995
.
- Normas de Direito Internacional Privado. Decreto Legislativo n I!.36,
de 4 de abril de 1995
.
.
-Notas Reversais. Brasil e Argentina. Decreto Legislativo n!!53, de
11 de abril de 1995....
.
..
- Prevenção da Poluição por Navios. Decreto Legislativo n" 60, de 19
de abril de 1995
.
- Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional. Haia, 1993. Decreto Legislativo n!! 63, de 19 de abril de
1995.......
.
.
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- Protocolo de Washington. Reforma da Carta da Organização dos
Estados Americanos (OEA). DecretoLegislativo n':.! 44, de 11 de abril
de 1995
- Prova e Informação Acerca do Direito Estrangeiro. Montevidéu.
Decreto Legislativo no:! 46, de 10 de abril de 1995.............................
- Redução da Demanda, Prevenção, Uso Indevido/e Combate à Produção e Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas
e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos. Brasil e Uruguai. Decreto Legislativo n" 58, de 19 de abril de 1995....................
- Seguridade Social. Brasil e Portugal. Decreto n 2 1.457. de 17 de
abril de 1995
- Tecnologia de Saúde. Brasil e Paraguai. Decreto Legislativo n Q 59,
de 19 de abril de 1995.........................................................................
- Transporte Marítimo. Brasil e Alemanha. Decreto Legislativo n Q 40,
de 5 de abril de 1995
- Transportes Marítimos. Brasil e Angola. Decreto Legislativo n g 62,
de 19 de abril de 1995
- União Internacional de Telecomunicações (UIT). Representação
em Brasília. Decreto Legislativo n g 35, de 3 de abril de 1995.........

1623

1625

1635

1693
1636
1620
1639
1615

u
UNIÃO FEDERAL
-Assunção de dívida. Empresa Brasileira de Aeronáutica
(Embraer). Lei n g 9.Q25, de 10 de abril de 1995..
- Imóveis da União. Ocupação por pessoa carente. Foros e taxas Isenção. Decreto n!? 1.466, de 26 de abril de 1995.............................
- Imóveis residenciais. Cessão e administração. Decreto n g 1.447, de
,......................................
6 de abril de 1995
UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (UIT)
- Tratado. Representação em Brasília. Decreto Legislativo n!! 35, de
3 de abril de 1995
URUGUAI
- Tratado. Cooperação e Assitência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa. Brasil, Argentina e Paraguai. Decreto Legislativo n g 55, de 19 de abril de 1995
- Redução da Demanda, Prevenção, Uso Indevido e Combate à Produção e Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas
e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos. Brasil. Decreto
Legislativo n" 58, de 19 de abril de 1995
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USINAS HIDRüELÉTRICAS

- Extinção de concessão. (9) Decreto de 12 de abril de 1995..............
UTILIDADE PúBLICA
- Abrigo Irmã Tereza à Velhice Desamparada. São Caetano do Sul
(SP). (13) Decreto de 20 de abril de 1995
Aldeias Infantis 80S Brasil. Rio de Janeiro (0). (12) Decreto de
20 de abril de 1995
Associação Brasileira Comunitária e de Pais para a Prevenção do
Abuso de Drogras. Belo Horizonte (MG). (13) Decreto de 20 de abril
de 1995
Centro de Triagem e Diagnóstico de Araçatuba. Araçatuba (SP).
(13) Decreto de 20 de abril de 1995....................................................
Creche Berçário de Macaubal. Macaubal (SP). (13) Decreto de 20
de abril de 1995
Creche de Assistência e Convivência da Criança de Pontes Gestal.
Pontes Gestal (SP). (13) Decreto de 20 de abril de 1995..................
Creche Joana de Angelis. Primavera (SP). (l3) Decreto de 20 de
abril de 1995
Lar do Menino Jesus. Poxcréu (MT). (13) Decreto de 20 de abril de
1995
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo. Santa Fé do Sul (SP). (13)
Decreto de 20 de abril de 1995
Núcleo do Menor Goiandirense. Goiandira (00). (13) Decreto de 20
de abril de 1995
Sociedade Beneficente São Vicente de Paula de Manten6polis.
Mantenópolis (ES). (13) Decreto de 20 de abril de 1995..................
Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais. Ibirité (MG). (24) Decreto de
27 de abril de 1995
- Revogação: Aldeias 80S Bahia; Aldeias SOS Brasília; Aldeias SOS
de São Paulo - Rio Bonito; Aldeias SOS do Rio de Janeiro; Aldeias
SOS do Rio Grande do Norte; Aldeias SOS Paraíba; Conselho
Nacional das Aldeias SOS. (14) Decreto de 20 de abril de 1995......
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1733
1732
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1733
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1733
1733
1733
1733
1733
1743
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v
VENEZUELA
- Tratado. Co-Produção Cinematográfica. Brasil, República Domínicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Peru e México. Decreto Legislativo n!!. 49, de 11 de abril de
1995......................................................................................................
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1627
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- Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Brasil, República

Dominicana,Argentina, Colômbia, Cuba,Equador,Nicarágua, Panamá, Peru, Bolívia, Espanha e México. Decreto Legislatiuo n!! 39,

de 4 de abril de 1995

1619

- Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano. Brasil, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Peru e México. Decreto Legislativo n'J 45, de 10 de

abril de 1995
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES
- Empresas particulares. Normas para funcionamento. Lei n!.' 9.017,
de 30 de março de 1995, (publicada no DO de 30 de março de 1995

1624

e retificada no DO de 13 de abril de 1995)........................................

1746

VISTO TEMPORÁRIO
- Prazo de validade. Fixação. Decreto n'J 1.455, de 13 de abril de
1995

1692

z
ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO
- Conselho Nacional. Composição. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Decreto n Q 1.462, de 25 de abril de 1995.......
ZOOTECNIA
- Curso - Autorização. Santana do Ipanema (AL). (18) Decreto de
26 de abril de 1995...

1698

1738
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LEIS

LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 (*)
Parte vetada pelo Presidente da República
e mantida pelo Congresso Nacional do Projeto
que se transfonnou na Lei nrJ. 8.880, de 27 de
maio de 1994, que (dispõe sobre o Programa de
Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor
(URV) e dá outras providências»,

O Presidente do Senado Federal:
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL manteve, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do § 7º do
art. 66 da Constituição, promulgo a seguinte parte da Lei nº 8.880, de
27 de maio de 1994:
«Art. 16
.
§ 2º Nas operações referidas no inciso IV, a atualização
monetária aplicada àqueles contratos será equivalente à dos
preços mínimos em vigor para os produtores agrícolas.»
Senado Federal, 11 de maio de 1995; 174º da Independência e
107º da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) Esta lei foi publicada originalmente no DO de 27.5.1994 (v. Coleção das Leis,

Brasília, 186(6):2050, jun. 1994).
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LEI NQ 9.033, DE 2 DE MAIO DE 1995
Dá noua redação ao § 1 º do art. 408 do
Código de Processo Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q O § 1Qdo art. 408 do Código de Processo Penal passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 408
.
§ 1Q Na sentença de pronúncia ojuiz declarará o dispositivo
legal em cuja sanção julgar incurso o réu, recomendá-lo-á na
prisão em que se achar, ou expedirá as ordens necessárias para
a sua captura.»
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Q
Brasília, 2 de maio de 1995; 174 da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
LEI N° 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações
praticadas por organizações criminosas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I

Da Definição de Ação Praticada por Organizações Criminosas
e dos Meios Operacionais de Investigação e Prova
Art. 10 Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos
investigatórios que versarem sobre crime resultante de ações de
quadrilha ou bando.
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Art. 2º Em qualquer fase de persecução criminal que verse
sobre ação praticada por organizações criminosas são permitidos,
além dos já previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas:
I -

(Vetado).

H - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição
policial do que se supõe ação praticada por organizações criminosas
ou a ela vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz
do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações;

IH .- o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais.
CAPÍTULO H
Da Preservação do Sigilo Constitucional
Art. 3º Nas hipóteses do inciso IH do art. 2º desta lei, ocorrendo
possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou
por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o
mais rigoroso segredo de justiça.
§ 1º Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitar o auxílio
de pessoas que, pela natureza da função ou profissão, tenham ou
possam ter acesso aos objetos do sigilo.

§ 2º O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da
diligência, relatando as informações colhidas oralmente e anexando
cópias autênticas dos documentos que tiverem relevância probatória,
podendo para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no
parágrafo anterior como escrivão ad hoc.
§ 3º O auto de diligência será conservado fora dos autos do
processo, em lugar seguro, sem intervenção de cartório ou servidor,
somente podendo a ele ter acesso, na presença do juiz, as partes
legítimas na causa, que não poderão dele servir-se para fins estranhos
à mesma, e estão sujeitas às sanções previstas pelo Código Penal em
caso de divulgação.
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§ 4' Os argumentos de acusação e defesa que versarem sobre a
diligência serão apresentados em separado para serem anexados ao
auto da diligência, que poderá servir como elemento na formação da
convicção final do juiz.
§ 5' Em caso de recurso, o auto da diligência será fechado,
lacrado e endereçado em separado ao juízo competente para revisão,
que dele tomará conhecimento sem intervenção das secretarias e
gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministério Público e ao
Defensor em recinto isolado, para o efeito de que a discussão e o
julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justiça.
CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais
Art. 4' Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e
equipes de policiais especializados no combate à ação praticada por
organizações criminosas.

Art. 5' A identificação criminal de pessoas envolvidas com a
ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil.
Art. 6' Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena
será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração espontânea
do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria.

Art. 7' Não será concedida liberdade provisória, com ou sem
fiança, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participação na
organização criminosa.
Art. 8' O prazo máximo da prisão processual, nos crimes previstos nesta lei, será de cento e oitenta dias.
Art. 9' O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.
Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organização
criminosa iniciarão o cumprimento da pena em regíme fechado.
Art. 11. Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal.
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Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

LEI N2 9.035, DE 3 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a criação de Procuradorias da
República em Municípios e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 Ficam criadas, no âmbito do Ministério Público Federal,
as Procuradorias da República nos Municípios de Araçatuba, Bauru,
Piracicaba, Sorocaba e Marília, no Estado de São Paulo.
Art. 22 Ficam criados no Quadro do Ministério Público Federal
os cargos em Comissão, código DAS-I00, bem como as Gratificações
pela Representação de Gabinete, constantes do Anexo desta lei.
Art. 3 2 As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta das dotações orçamentárias do Ministério Público Federal.
Art. 4 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1995; 1742 da Independência e 107 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5)1799-1819, maio 1995.
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ANEXO

(Art. da Lei n' 9.035, de 3 de maio de 1995)
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
Cargo

Diretor de Secretaria
Coordenador
Chefe de Divisão
Supervisor

Código

NO Cargos

DAS-10lo3
DAS-10lo2
DAS-101.1
DAS-101.1

02
04
OB
OB
22

Total

* Tabela de Gratificação pela Representação de Gabinete

>I:

Quantidade

Denominação

*"'Valor

2B
17

Oficial I
Auxiliar I

370.545,42
363.706,00

em acréscimo à tabela do Ministério Público Federal.

"'* valores de janeiro 1993.

LEI N' 9.036, DE 5 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação ao art. 14 da Lei n g 8.177,
de Ir! de março de 1991, que «estabelece regras
para a desindexação da economia e dá outras
prooidências».

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O art. 14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14. O Conselho Monetário Nacional poderá instituir e disciplinar novas modalidades de caderneta de poupança,
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observada periodicidade de crédito de rendimento igual ou superior a trinta dias e remuneração básica pela TRD.»
Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
LEI Nº 9.037, DE 5 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a criação de Procuradorias da
República em Municípios do Interior, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º São criadas, no âmbito do Ministério Público Federal, as
Procuradorias da República nos Municípios de Santana do Livramento, Caxias do Sul, Bagé, Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul), Maringá, Umuarama e Guarapuava (Paraná).
Art. 2º São criados no Quadro do Ministério Público Federal os
cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores,
código DAS-I00, bem como as Gratificações pela Representação de
Gabinete, constantes do anexo desta lei.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias do Ministério Público Federal.
Art. 4º Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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ANEXO
(Art. 2º da Lei nº 9.037, de 5.5.95)
Grupos

Cargos

Código

N Q de Cargos

Direção e Assessoramento

Supervisor

DAS 101.1

6

Total

6

Superiores (DAS-IDO)

*Gratificação de Gabinete
Qtde.

01
20
54
17

Denominação

**Valor Unitário

Oficial UI

Oficial II
Auxiliar II

Auxiliar I

214.45S,22
154.393.93
134.322,60
120.006,57

*em acréscimo à tabela do Ministério Público da União.
**valores relativos a 1º de agosto de 1992.

LEI 9.038, DE 9 DE MAIO DE 1995
Autoriza a reversão ao Município de São
Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do
Norte, do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a promover a reversão
ao Município de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte,
do terreno com a ãrea de 1.013.635,00m2 (um milhão, treze mil e
seiscentos e trinta e cinco metros quadrados), que constitui a propriedade denominada Juremal, situado naquele Município, doado à União
Federal através da Lei Municipal nº 7, de 25 de dezembro de 1954 e
da Escritura Pública de Doação, de 26 de outubro de 1955, ratificada
em 13 de julho de 1981, registrada sob o nº 1.468, às fls. 126va 127,
do Livro nº 3-C, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
São Paulo do Potengi (RN), em 26 de outubro de 1955.
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Art. 2" O Município de São Paulo do Potengi (RN) obriga-se a
iodenizar a União Federal pelas benfeitorias por esta erigidas no
terreno a que se refere o artigo anterior.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174" da .Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI N" 9.039, DE 9 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação ao § 2 Q do art. 213 da Lei
n!! 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" O § 2" do art. 213 da Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 213
.
§ 2" Se da retificação resultar alteração da descrição das
divisas ou da área do imóvel, serão citados, para se manifestar
sobre o requerimento em dez dias, todos os confrontantes e o
alienante ou seus sucessores, dispensada a citação destes últimos
Se a data da transcrição ou da matrícula remontar a mais de vinte
anos.»
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
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LEI Nº 9.040, DE 9 DE MAIO DE 1995
Acrescenta alínea ao inciso II do art. 275
do Código de Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O inciso II do art. 275 do Código de Processo Civil,
aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar
acrescido da seguinte alínea n:
«Art. 275
..
I

..

II -

.

n) que versem sobre a revogação de doação, fundada na
ingratidão do donatário."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

LEI Nº 9.041, DE 9 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre dispensa da multa referente
ao alistamento eleitoral intempestivo, acrescentando parágrafo único ao art. Se da Lei nº4. 737,
de 15 de junho de 1965 (Código Eleitoral).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. l' O art. 8' da Lei n' 4.737, de 15 de junho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Art. Sº

.

Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que
requerer sua inscrição eleitoral até o centésimo primeiro dia
anterior à eleição subseqüente à data em que completar dezenove
anos.»
Brasília, 9 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

LEI N' 9.042, DE 9 DE MAIO DE 1995
Dispensa a publicação de atos constitutivos de pessoa jurídica, para efeito de registro

público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' O art. 121 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. 121. Para o registro serão apresentadas duas vias do
estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais far-se-á o registro
mediante petição do representante legal da sociedade, lançando
o oficial, nas duas vias, a competente certidão do registro, com o
respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será
entregue ao representante e a outra arqnivada em cartório,
rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato,
compromisso ou ostatuto..
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

LEI Nº 9.043, DE 9 DE MAIO DE 1995
Altera a redação do caput do art. 4'1 do
Decreto-Lei n Q3.689, de 3 de outubro de 1941Código de Processo Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O caput do art. 4º do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 4º A policiajudiciária será exercida pelas autoridades
policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá
por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.
•..........••........•........................•.•.............•.........................................»

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

LEI Nº 9.044, DE 17 DE MAIO DE 1995
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) a doar o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), autorizado a proceder à doação, segundo o disposto na Lei
nº 6.431, de 11 de julho de 1977, à Prefeitura Municipal de Iaçu, da
área de 243,861Oha (duzentos e quarenta e três hectares, oitenta e
seis ares e dez centiares), situada em parte dos Imóveis Sítio Novo e
Roncador, Gleba Subsetor 01001, limitando-se ao Norte com o Rio
Paraguassu e perímetro urbano de Iaçu, ao Sul com os lotes 76, 93,
84, 52, 51 e 27; ao Leste com o perímetro urbano de Iaçu, lote 75 e
Fazenda Santa Mônica; e a Oeste com os lotes 27 e 01, com 8.573,20m
(oito mil, quinhentos e setenta e três metros e vinte centímetros) de
perímetro, no Município de Iaçu, Estado da Bahia.
Art. 2º Destina-se a área a expansão urbana do município.
Art. 3º A doação amparada nesta lei será efetivada mediante
termo lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra),
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

LEI Nº 9.045, DE 18 DE MAIO DE 1995
Autoriza o Ministério da Educação e do
Desporto e o Ministério da Cultura a disciplinarem a obrigatoriedade de reprodução, pelas editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade, de obras em caracteres braille, e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de
obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1· (Vetado).
Art. 2· As editoras deverão permitir a reprodução de obras e
demais publicações, por elas editadas, Sem qualquer remuneração,
desde que haja concordância dos autores, que a reprodução seja feita
por Imprensa Braille ou Centros de Produção de Braille, credenciados
pelo Ministério da Educação e do Desporto e pelo Ministério da
Cultura, e o material transcrito se destine, sem finalidade lucrativa,
à leitura de pessoas cegas.

Art. 3· O Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério
da Cultura regulamentarão, em conjunto, as publicações de que
tratam esta lei, no prazo de noventa dias, a partir de sua publicação.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Francisco Weffort

LEI NO 9.046, DE 18 DE MAIO DE 1995
Acrescenta parágrafos ao art. 83 da Lei
n' 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de
Execução Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· O art. 83 da Lei n· 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei
de Execução Penal, passa a vigorar com os seguintes parágrafos:
«§ 1· Haverá instalação destinada a estágio de estudantes
universitários.
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§ 2' Os estabelecimentos penais destinados a mulheres
serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus fílhos.»
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI N' 9.047, DE 18 DE MAIO DE 1995
Altera a redação do § 1º do art. 10 do
Decreto-Lei nº 4.657, de 1942 -Lei de Introdução ao Código Civil, que dispõe sobre a sucessão
de bens de estrangeiros situados no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I' O § l'doart. 10 do Decreto-Lei n'4.657, de4 de setembro
de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«§ l' A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País,
será regulada pela lei brasileira em beneficio do cônjuge ou dos
filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes
seja mais favorável a lei pessoal do de cujus:»

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
<":01.
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LEI Nº 9.048, DE 18 DE MAIO DE 1995
Torna obrigatória a éxietência de instrumentos de medição de peso nos postos de reuenda de gás liquefeito de petróleo para uso domés-

tico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Os postos de revenda de gás liquefeito de petróleo para
uso doméstico são obrigados a dispor de balanças que permitam aos
consumidores a aferição de peso real do produto.
Parágrafo único. Para fins da aferição referida neste artigo, o
peso do vasilhame de acondicionamento deve ser gravado ou etiquetado no próprio vasilhame, em local visível para o consumidor, ficando
os infratores destas normas sujeitos, conforme o caso, às sanções
administrativas estabelecidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
Faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das informações que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art 1° Qualquer cidadão poderá requerer à autoridade pública
expedidora o registro, no respectivo documento pessoal de identificação, do número e, se for o caso, da data de validade dos seguintes
documentos:.
1. Carteira Nacional de Habilitação;
2. Título de Eleitor;
3. Cartão de Identidade do Contribuinte do Imposto de Renda;
4. Identidade Funcional ou Carteira Profissional;
5. Certificado Militar.
Art. 2° Poderão, também, ser incluídas na Cédula de Identidade, a pedido do titular, informações sucintas sobre o tipo sangüíneo,
a disposição de doar órgãos em caso de morte e condições particulares
de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou
salvar a vida do titular.
Art. 3° Dispor-se-á, na regulamentação desta lei, sobre o modelo de Cédula de Identidade a ser adotado, bem como sobre os dísticos
admissíveis.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobin

LEI NO 9.050, DE 18 DE MAIO DE 1995
Converte em Memorial da Medicina Brasileira o Memorial da Medicina, instalado no
prédio da antiga Faculdade de Medicina do
Terreiro de Jesus, na Cidade de Salvador, Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1Q É convertido em Memorial da Medicina Brasileira o
Memorial da Medicina, instalado no prédio da antiga Faculdade de
Medicina do Terreiro de Jesus, na Cidade de Salvador, Bahia, subordinado à Universidade Federal da Bahia.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio, de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

LEI NQ 9.051, DE 18 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a expedição de certidões para a
defesa de direitos e esclarecimentos de situações.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos
de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou
autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e
às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, deverão Ser expedidas no prazo improrrogável de
quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.
Art. 2Q Nos requerimentos que objetivam a obtenção das certidões a que se refere esta lei, deverão os interessados fazer constar
esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido.
Art. 3Q (Vetado).
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasília, 18 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.052, DE 25 DE MAIO DE 1995
Autoriza a reversão ao Estado de Goiás do
terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber qne o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a promover a reversão
ao Estado de Goiás de um terreno com a área de 2.305.345,33 m 2 (dois
milhões, trezentos e cinco mil e trezentos e quarenta e cinco metros
quadrados e trinta e três decímetros quadrados), desmembrado da
Fazenda Areias, situado no Município de Aragarças, naquele Estado,
doado à União FederaI através da Lei Estadual nº 7.931, de 6 de junho
de 1975, e conforme contrato de doação de 21 de fevereiro de 1978,
lavrado às fls. 1l0v/1l3 do Livro de Contratos nº 1, da Delegacia do
Patrimônio da União no Estado de Goiás, objeto da matrícula nº 1835,
à fi. 42, do Livro nº 2F, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Aragarças (GO), em 9 de março de 1978.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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LEI Nº 9.053, DE 25 DE MAIO DE 1995
Altera a redação do art. 50 da Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os
registros públicos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º O caput do art. 50 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o
parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de
quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares
distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório."
Art. 2º É acrescentado ao art. 50 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, o seguinte parágrafo, numerado como § 1º, renumerando-se os demais:
"Art. 50

.

§ 1º Quando for diverso o lugar da residência dos pais,
observar-se-á a ordem contida nos itens 1º e 29 do art. 52.
.....••.....•••.•.....••..............••.....•.••.......••.......••.......••.......•••.....•••.......••»

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1799-1819, maio 1995.
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LEI Nº 9.054, DE 29 DE MAIO DE 1995
Altera a redação dos arts. 91! e 14 da Lei
n!! 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe
sobre a Organização Básica da Polícia Militar
do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Os arts. 9ºe 14 da Lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º O Comando-Geral da Corporação compreende:
VII -

(Vetado).

Art. 14. O Estado-Maior compreende:
III -

.

d) 4' Seção (PMl4) - assuntos relativos à logística e estatística;

fJ 6' Seção (PMl6) - assuntos relativos a planejamento
administrativo e orçamentário.:
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 990, DE 5 DE MAIO DE 1995
Dispõesobreo pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas
despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do mês
subseqüente ao mês de competência.
§ 12 Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
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§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 965, de 6 de abril de 1995.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 5 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 991, DE 11 DE MAIO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1º Sujeitam-se ao regíme de concessão e perrmssao de
prestação de serviços públicos de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de
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fevereiro de 1995, e às disposições desta medida provisória, as seguintes atividades econômicas:
I - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
II - transportes:
a) coletivo municipal;
b) rodoviário de passageiros;
c) ferroviário;
d) aquaviário;
e) aéreo;

III - telecomunicações, nos termos do inciso XI do art. 21 da
Constituição;
IV - exploração, precedida ou não de obra, de:
a) portos;
b) infra-estrutura aeroportuária;
c) infra-estrutura aeroespacial;
d) obras viárias;
e) barragens;
f) contenções;
g) eclusas;
h) diques;

V - distribuição local de gás canalizado, observado o disposto no § 2ºdo art. 25 da Constituição;
VI
saneamento básico;
VII
tratamento e abastecimento de água;
VIII
limpeza urbana;
IX
tratamento de lixo;
X
serviços funerários.
§ 1º É vedada a concessão ou a permissão de outras modalidades de serviços públicos sem lei que a autorize e lhe fixe os termos.
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§ 2' O disposto neste artigo não impede a execução direta dos
serviços públicos, quando considerado conveniente pelo Poder Público.
Art. 2' Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei n' 8.987, de
1995, serão observadas as seguintes diretrizes:
I

garantia da continuidade na prestação dos serviços públi-

H
atraso;

prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou em

cos;

IH
aumento da eficiência das empresas concessionárias, vísando à elevação da competitividade global da economia;
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das
populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional;

v - otimização do uso dos bens coletivos, inclusive recursos
naturais e hídricos.
CAPÍTULO H
Dos Serviços de Energia Elétrica
Art. 3' A União poderá, a seu exclusivo critério, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados,
prorrogar pelo prazo de até vinte anos as concessões de geração de
energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei n' 8.987, de 1995, desde
que requerida a prorrogação, pelo concessionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o disposto no
art. 9' desta medida provisória e as disposições do regulamento.
§ l' Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados em até
um ano contado da data da publicação desta medida provisória.
§ 2" Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for
superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado
em até seis meses do advento do termo final respectivo.
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§ 3' Ao pedido a que alude o caput deste artigo deverão ser
anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a
órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos
contratuais firmados junto a órgãos e entidades da Administração
pública Federal, referentes aos serviços de energia elétrica, de acordo
com o que dispuser o regulamento.

§ 4' Em caso de não apresentação do requerimento nos prazos
fixados nos §§ l' e 2' deste artigo ou havendo pronunciamento do
órgão competente da Administração Pública Federal, aprovado pelo
respectivo Ministro de Estado, contrário ao pleito, as concessões,
manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas
para a União e licitadas para nova outorga.

Art. 4' As concessões de geração de energia elétrica alcançadas
pelos arts. 43, parágrafo único, e 44 da Lei n' 8.987, de 1995, exceto
aquelas cujos empreendimentos não tenham sido iniciados até
a edição desta medida provisória, poderão, a critério exclusivo da
União, ser prorrogadas pelo prazo necessário à amortização do capital
investido, observado o disposto no art. 9' desta medida provisória e
desde que apresentado pelo interessado:
1 - plano de conclusão aprovado pelo órgão competente da
Administração Pública Federal;
II - compromisso de participação superior a um terço de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e
à colocação das unidades em operação.
Parágrafo único. O descumprimento do plano de conclusão ou
do compromisso de participação, que deverão constar do contrato a
que se refere o art. 9º, implicará a extinção automática da concessão.

Art. 5' As concessões e autorizações de transmissão de energia
elétrica poderão ser prorrogadas, com ou sem reagrupamento, segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, implicando,
ambos os casos e observado o disposto nos arts. 8' e 9' desta medida
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provisória, a assinatura de contrato de concessão que assegure condições de livre acesso aos sistemas:
I -

a produtores;

II - a consumidores com carga igual ou maior que 10 MW e
atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV.
Parágrafo único. Os contratos de concessão deverão contemplar
os critérios de acesso e de valoração dos custos de transmissão,
conforme dispuser o regulamento.

Art. 6º As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995, poderão ser prorrogadas,
desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por solicitação das concessionárias ou iniciativa do
poder concedente, observados os arts. 8º e 9º desta medida provisória
e o disposto no regulamento.
§ 1º Não ocorrendo o reagrupamento serão mantidas as atuais
áreas de concessão.
§ 2º Em caso de reagrupamento, a prorrogação terá prazo único
igual ao maior remanescente dentre as concessões a serem extintas,
ou vinte anos a contar da data da publicação desta medida provisória,
prevalecendo o maior.
§ 3º Para os fins do disposto nos parágrafos anteriores, será
considerado termo inicial aquele fixado no contrato de concessão ou,
na ausência deste, a do ato de outorga ou, se omissos ambos, trinta
anos contados a partir do início efetivo da amortização do investimento.

Art. 7º O disposto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 3º aplica-se às
concessões e autorizações referidas nos arts. 5º e 6º desta medida
provisória.
Parágrafo único. O disposto nos §§ 3º e 4º do art. 3º aplica-se,
também, às concessões referidas no art. 4Q•

Art. 8º Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a
prorrogação das concessões de que trata o art. 6º derroga a exclusividade de fornecimento, pela concessionária de distribuição da área, aos
consumidores com carga igual ou maior que la MW atendidos em
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tensão igual ou superior a 69 kV, que poderão contratar fornecimento
com qualquer produtor de energia elétrica, observado o disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Fica assegurado aos novos fornecedores e respectivos consumidores, livre acesso aos sistemas de distribuição dos
concessionários de serviço público, mediante ressarcimento do custo
de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados em
regulamento.
Art. 9' As prorrogações de prazo de que tratam os arts. 3', 4',
59 e 6Q somente terão eficácia com a assinatura de contratos de
concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos
preexistentes que contrariem a Lei n" 8.987, de 1995, e observarão o
disposto nos arts. 10 e 12 desta medida provisória.
§ l' Os contratos de concessão conterão, além do estabelecido
na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos minimos de
desempenho técnico e de gestão do concessionário ou autorizado, bem
assim sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados.
§ 2' No contrato de concessão, as cláusulas relativas à qualidade técnica e de gestão referidas neste artigo serão vinculadas a
penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o
prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.
Art. 10. A União fica autorizada a cobrar pelo direito de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e do aproveitamento
energético dos cursos de água.
Art. 11. Fica autorizada a constituição de consórcios que tenham por objetivo a geração de energia elétrica para fins de serviço
público ou para uso exclusivo dos consorciados, ou essas atividades
associadas, conservado o regime legal próprio de cada uma, aplicando-se o art. 4' desta medida provisória e, no que couber, o art. 23
da Lei n' 8.987, de 1995.
CAPÍTULO IH
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos

Art. 12. Fica a União autorizada a:
I - promover cisões, fusões, incorporações ou transformações
das concessionárias de serviços públicos sob o seu controle direto ou
indireto;
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H -

cindir, fundir e transferir concessões;

HI - cobrar pelo direito de exploração de serviços públicos, nas
condições preestabelecidas no edital de licitação.
Parágrafo único. O inadimplemento ao disposto no inciso IH
sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade nos
termos da Lei nº 8.987, de 1995.

Art. 13. Nos casos em que os serviços públicos sejam de competência da União e prestados por pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, para promover a privatização simultaneamente
com a outorga de nova concessão, a União poderá:
I - substituir, no procedimento licitatõrio, a exigência da
modalidade de concorrência pela de leilão, observada a necessidade
da venda de quantidades mínimas de cotas ou ações que garantam a
transferência do controle societário;
H - fixar previamente o valor das cotas ou ações de sua
propriedade que serão alienadas, e proceder à licitação, na modalidade de concorrência.
§ lº Na elaboração dos editais de privatização de empresas
concessionárias de serviço público, a União deverá atender às exigências da Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, e alterações posteriores,
e da Lei nº 8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas
essenciais do contrato e do prazo da concessão.
§ 2º O disposto neste artigo poderá ser aplicado, também, no
caso de privatização de concessionária de serviços públicos sob controle, direto ou indireto, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.
Art. 14. O disposto no artigo anterior aplica-se, ainda, aos casos
em que a concessionária dos serviços públicos de competência da
União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes acordem
quanto às regras estabelecidas.
Art. 15. O disposto nos arts. 13 e 14 desta medida provisória
aplica-se, no que couber, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
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Art. 16. À outorga de nova concessão, de acordo com os procedimentos previstos nos arts. 13, 14 e 15 desta medida provisória, não
se aplicam os arts. 35, §§ I', 2' e 4', e 36 da Lei n' 8.987, de 1995.
CAPÍTULOrv
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 17. O disposto no art. 10 e inciso IH e no parágrafo único
do art. 12 aplica-se, também, no que couber, às prorrogações a que se
referem os arts. 3', 4', 5' e 6' desta medida provisória, observado o
disposto em regulamento.
Art. 18. O disposto no caput do art. 43 da Lei n' 8.987, de 1995,
não se aplica às concessões que tenham sido outorgadas sem licitação
em virtude de dispensa ou inexigibilidade legalmente prevista no
momento da outorga.
Art. 19. Além das hipóteses previstas no art. 25 da Lei n' 8.666,
de 21 de junho de 1993, é, ainda, inexigível a licitação nas concessões
e permissões de serviços públicos a que se referem a Lei n' 8.987, de
1995, e esta medida provisória, quando se tratarem de serviços de uso
restrito do outorgado, ou dos que não sejam passíveis de exploração
comercial.
Art. 20. As entidades estatais que participarem de licitação
para concessão de serviço público ficam dispensadas, na fase de
elaboração de suas propostas e até o ato de adjudicação, de realizar
licitação prévia para contratação de obras, serviços e compras pertinentes à concessão objeto da licitação, observadas as condições fixadas em regulamento.
Art. 21. Em cada modalidade de serviço público, O respectivo
regulamento determinará que o poder concedente, por intermédio do
órgão responsável pela fiscalização dos serviços, observado o disposto
nos arts. 3' e 30 da Lei n' 8.987, de 1995, estabeleça forma de
participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os serviços prestados.
Art. 22. A concessionária que receber bens e instalações da
União, já revertidos ou entregues à sua administração, deverá:
I - arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
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II - responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos na forma do disposto no art. 6' da Lei n' 8.987, de 1995.
Art. 23. O parágrafo único do art. 28 da Lei n" 8.987, de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Nos casos em que o organismo financiador for instituição financeira pública, deverão ser exigidas, além
das garantias de que trata o caput, outras garantias da concessionária para viabilização do financiamento na forma do regulamento.»
Art. 24. São convalidados os atos praticados até a data da
publicação da Lei n' 8.987, de 1995, relativos à formação de consórcio
entre concessionária e autoprodutores para geração de energia elétrica, precedido ou não de processo licitatório, observado o disposto no
art. 4º desta medida provisória.
Parágrafo único. Os contratos de concessão resultantes da aplicação do disposto neste artigo deverão ser revistos pelo poder concedente, de molde a adaptá-los aos preceitos contidos no art. 23 da Lei
nº 8.987, de 1995, e no art. 11 desta medida provisória.
Art. 25. O disposto nesta medida provisória aplica-se também
às outorgas de permissões e autorizações.
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 966, de 12 de abril de 1995.
Art. 27. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 992, DE 11 DE MAIO DE 1995
Altera dispositivos da Lei nº 4. 024, de 20
de dezembro de 1961, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
§ 1º No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das Cámaras que o compõem.
§ 2º Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3º O ensino militar será regulado por lei especial.»
«Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Cámaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ 1º Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
nível ou modalidade de ensino;
c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
à integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;
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e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;
f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.
§ 2º O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente de acordo com seu regimento e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por uma das
Câmaras.
§ 3º O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente.
§ 4º O Ministro de Estado da Educação e do Desporto
presidirá as sessões a que comparecer.»
«Art. 8º A Câmara de Educação Básica e a Câmara de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ 1º São membros natos da Câmara de Educação Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e o Secretário de Educação
Média e Tecnológica.
§ 2º São membros natos da Câmara de Educação Superior,
o Secretário de Educação Superior e o Presidente da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
§ 3º A escolha e nomeação dos demais conselheiros será
feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para
cada câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4º Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envolverá necessariamente entidades nacionais que congreguem os
docentes, os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
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§ 5· Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem
os reitores das universidades, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.
§ 6· A indicação a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à
ciência e à cultura.
§ 7· Na escolha dos nomes que comporão as Câmaras, O
Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do país e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada
colegiado.
§ 8· Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das câmaras a cada dois anos.
§ 9· Cada câmara será presidida por um dos conselheiros,
escolhido por seus pares, vedada a escolha dos membros natos,
para mandato de um ano.»
«Art. 9Q As câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao conselho pleno.
§ 1· São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio e oferecer sugestões para sua
solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na letra a;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;
e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;
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fJ manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica.
§ 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua
atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação relativos a profissões regulamentadas em lei;
d) deliberar sobre os pareceres encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto relativos a reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;
e) deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
fJ deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
g) deliberar sobre os pareceres para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com base na avaliação dos cursos;
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior;
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior.
§ 3º As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito FederaL
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§ 4Q O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2 Q
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.
§ 5Q OS pronunciamentos e deliberações das Câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do
Dssporto.»

Art. 2 Q Com vistas ao disposto na letra e do § 2Q do art. 9Q da Lei
n Q 4.024, de 1961, com a redação dada por esta medida provisória, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
§ 1Q OS procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o caput incluirão necessariamente a realização, a cada
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados, destinados a aferir os
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de
conclusão dos cursos de graduação.
§ 2 Q O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado dos exames referidos no parágrafo anterior, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente
os alunos avaliados.
§ 3Q A realização do exame referido no § 1Q deste artigo é
condição prévia para a obtenção do diploma, mas constará do histórico
escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se
submeteu.
§ 4 Q OS resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
não serão computados para sua aprovação, mas constarão de documento específico emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto
a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5Q O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§ 6Q A introdução dos exames nacionais como um dos procedimentos para avaliação da qualidade dos cursos de graduação será
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efetuada gradativamente, a partir do ano de 1995, cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto determinar os cursos a serem
avaliados a cada ano.
Art. 3' Os resultados das avaliações referidas no § l' do art. 2'
serão também utilizados, pelo Ministério da Educação e do Desporto,
para orientar suas ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, inclusive as que
visem a elevação da qualificação dos docentes.
Art. 4' Ficam revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação, previstas em lei.
Art. 5' Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo adotará as providências necessárias para a instalação do conselho.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 967, de 12 de abril de 1995.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
João Batista Araújo e Oliveira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 993, DE 11 DE MAIO DE 1995
Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
I - os §§ 2º a 5º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994;
II - o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 2º São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente a atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federais, as vantagens concedidas até 19 de janeiro de 1995,
com base nos incisos do artigo anterior, na Lei nº 6.732, de 4 de
dezembro de 1979, e no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952.
Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou função
de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a
vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela
remuneração do cargo efetivo.
Art. 3º É assegurado o direito à incorporação da vantagem de
que trata o inciso I do art. 1º aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tiverem concluído interstício necessário para a concessão, na
forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994.
Parágrafo único. A vantagem de que .trata este artigo será
calculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos
cargos em comissão ou das funções de direção, chefia e assessoramento vigente em 19 de janeiro de 1995_ e incorporada como vantagem
pessoal, nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização pelos índices gerais de re~uste e antecipações dos servidores
públicos federais.
Art. 4º É assegurado o direito à vantagem de que trata o inciso
II do art. lº aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham
completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro
das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este artigo
o disposto no parágrafo único do art. 3º.
Art. 5º O servidor regido pela Lei nº 8.112, de 1990, investido
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mento, previstos na Lei n· 8.911, de 1994, incorporará à sua remuneração, como Décimos Incorporados, a importância equivalente à fração de um décimo da média mensal do valor da gratificação dos cargos
ou funções exercidos, a cada doze meses, até o limite de dez décimos.

§ 1· Entende-se como gratificação para fins de cálculo da média,
a parcela referente:
a) ao valor que seria devido pelo exercício do cargo em comissão
na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo, nos casos dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), dos Cargos de Direção (CD) e dos cargos de Natureza Especial,
independentemente de o servidor ter feito a opção;

b) ao total da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.

§ 2· Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os
valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigidos, mês a
mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações aplicados aos
servidores públicos federais.
§ 3· Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido exercido no mês, a
parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a
exercida por maior tempo.

§ 4· As parcelas incorporadas na forma deste artigo sujeitamse, exclusivamente, à atualização pelos índices gerais de reajuste e
antecipações dos servidores públicos federais.
§ 5· Ocorrendo o exercício de cargos em comissão ou de funções
de direção, chefia ou assessoramento, por periodo de doze meses após
a incorporação dos dez décimos, que resultem valor de média mais
elevado do que uma das parcelas incorporadas, poderá haver a atualização progressiva.
§ 6· Somente poderá ser contado, para fins da incorporação de
que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento concomitante ao exercício de cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 6· Enquanto exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Décimos
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Incorporados, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo
efetivo, quando receberá, alternativamente:
I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimos Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;

II - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por cento
da opção do cargo em comissão.

Art. 7' É vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2', salvo no caso
da sua transformação em Décimos Incorporados, na forma do art. 8'
desta medida provisória.
Art. 8' É facultado ao servidor optar, até 30 de junho de 1995,
pela transformação das vantagens pessoais de que trata o art. 2', em
Décimos Incorporados, mediante a divisão de cada uma das respectivas parcelas, referentes aos antigos quintos incorporados, em duas
parcelas de igual valor.
§ l' Se a opção de que trata este artigo for exercida após l' de
julho de 1995, somente poderá ser contado, para fins de concessão de
novos Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcelas
já concedidas, o tempo de exercício em cargos em comissão e funções
de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.
§ 2' A opção de que trata este artigo será feita de forma irretratável.

Art. 9' Salvo o disposto no § l' do art. 8', a contagem do tempo
de exercício para fins de concessão de Décimos Incorporados terá
início a partir do dia 19 de janeiro de 1994, excluídos os períodos já
contados para fins da concessão da vantagem pessoal de que trata o
art. 2'.
Parágrafo único. Para os fins de que trata este artigo, o tempo
de exercício entre 19 de janeiro de 1994 e 18 de janeiro de 1995 será
contado em dobro.

Art. 10. A partir de l' de fevereiro de 1995, o maior valor de
vencimentos a que se refere o art. 2' da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passará a corresponder, no máximo, a oitenta por cento da
remuneração do cargo de Ministro de Estado.
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Art. 11. A alínea n do inciso III do art. 1· da Lei n· 8.852, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«n) ressalvado direito adquirido, adicional por tempo de
serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico de que trata o inciso I;»

Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (R<\V) e opro labore,
instituídos pela Lei n· 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (GEFA), instituída
pela Lei n· 7.787, de 30 de junho de 1989, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O art. 3· da Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3· A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão, como limites máximos, valor igual a oito vezes o do maior vencimento
básico da respectiva tabela e a oitenta por cento da remuneração
do cargo de Ministro de Estado."
Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. O art. 4· da Lei n'' 8.878, de 11 de maio de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4· Até 15 de setembro de 1995, a Administração PÚblica Federal e as empresas sob controle da União, quando
necessária a realização de concurso, contratação ou processo
seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de postulantes habilitados na
forma desta lei para os respectivos cargos ou empregos.»
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 968, de 12 de abril de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 10 de março de 1995.
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Art. 18. Revogam-se os §§ 2º a 5º do art. 62 e o art. 193 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911, de 11
dejulho de 1994, e o art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 994, DE 11 DE MAIO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo

Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial' à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
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nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
IH - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
H
a Secretaria Federal de Controle;

IH

a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 19 Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
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taria Federal de Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 22 AB áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 52 Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 62 Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do miuistério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 72 Fica criado o Conselho' Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
Uol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.

1844
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.
Art. 8º O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9º Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
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VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
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I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamenta, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos estados, Distrito
Federal e municípios;
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XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ l' Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
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Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do
Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de
recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULüN
Do provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-150l do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto nº
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei
nº 7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-áem quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
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Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n? 2.346, de 23 dejulbo de 1987, distribuído
conforme Anexo I.
CAPÍTULO H
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Municípios;
H - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;
IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias de recursos financeiros ou de
patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União,
bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO IH
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal
de Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
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I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2º O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a até
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cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.

Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FG) existentes
no âmbito do Sistema de Controle Interno.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ 1· Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle, DAS
101.6.
§ 2· Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle, cinco
cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois cargos DAS
101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, oito cargos DAS 102.1, e um
DAS 102.2.
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§ 3º Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional, um
cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS 101.3, três
cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS 102.1.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
H - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
IH - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
§ 1e Fica criado o cargo de Secretário de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, DAS-I0l.6.
§ 2º Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, um cargo DAS-I01.5.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à
organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, bem como a criar por transformação
ou transferir no ãmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento,
mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de
despesa, cargos e funções de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG).
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
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§ 1º O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.

§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
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Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
11 - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas
reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
11 - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
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Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá Ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que
a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 969, de 12 de abril de 1995.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO 1(*)
Art. 14 da Medida Provisória nº 994, de 11 de maio de 1995
Carreira Finanças e Controle
SituatãO

Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total

Situação

Dec., ei
nl! 2.346

Anterior

Situação
Nova

3000
4000
7000

1457
2444
3901

4500
2500
7000

(*) Redação dada pela retificação publicada no

DO de 12.5.1995, pág. 6867.
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ANEXOII
Art. 27 e 29 da Medida Provisória nº 994, de 11 de maio de 1995
DAS

Distribuição de Cargos
Denominação

Qtde. 'I'ot.

101.6
101.6

1
1

101.5

7

1 Secretário Federal de Controle
1 Secretário de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais

101.4

65

101.3
102.3
102.2
101.2
102.1

4
3
1
78
14

Total

174

4
1
1
1
37
23
1
3
1
4
3

Diretores de Departamento
Secretário-Adjunto de Controle
Corregedor-Geral
Secretário de Controle Interno
Coordenadores-Gerais
Delegados Federais
Corregedor-Adjunto
Diretor-Adjunto

Chefe de Gabinete
Coordenadores

Assessores

1 Assessor
78 Chefes de Divisão
14 Assessores

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 995, DE 11 DE MAIO DE 1995
Altera a Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público:
........................................................................................................»
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«Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:

r ~ empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
.IIr -

serviços públicos objeto de concessão, permissão ou

autorização;

IV instituições financeiras públicas e estaduais que
tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na
forma do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ l' Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso r, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."

«Art. 4' As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais;

r - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
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IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida,
§ 2º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa .»

"Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1º Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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§ 4º O conselho deliberará mediante resolnções, cabendo ao
Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designa-

dos.»
«Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de institnições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa:
II - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
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e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segroentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades.
UI - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho."
"Art. 7Q Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
U - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
UI - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6 Q desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso UI,
desta lei.»

"Art. 8Q A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4Q, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»
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«Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»

«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1º As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3º Os recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4º Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser
observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações de
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desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures,
quando couber..
"Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa N acional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
fJ sumário dos estudos de avaliação:
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos,»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
\j0i. LeIS
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preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União..
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;

H - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econõmica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
IH - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
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I - fornecer apoio administrativo e operacionaI, necessário ao funcionamento do Conselho NacionaI de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
U - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
lU - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7º, inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho NacionaI de
Desestatização as matérias de que trata o inciso U do art. 6' desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de vaIores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicionaI atuação na negociação de capitaI, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIU - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do TribunaI de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa NacionaI de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho NacionaI de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa NacionaI de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
ooi.

LeIS
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sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente,
opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros
dados necessários à execução dos processos de desestatízação.»
••Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.

Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artígo.»
Art. 2º No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3º O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 970, de 12 de abril de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei nº 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 996, DE 11 DE MAIO DE 1995 (*)
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. 1e da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com
vigência a partir de 12 de julho de 1994 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil:
Faixas
(com base na Lei nO 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)
Renuneração correspondente até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV~NA, inclusive
Remuneração correspondente a 2,6 o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV-NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-NI, inclusive
Remuneração corrrespondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-NS, inclusive
Remunerção superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão

IV-N8

Alíquota
(%)

9

10
11

12

Art. 2º A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
(*) Retificada no DO de 15.5.1995 (v. pág. 2161 deste volume).
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II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n' 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolbidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 971, de 12 de abril de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N' 997, DE 16 DE MAIO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de
R$ 69.110.107,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social, em favor do Ministério do Planejamento e
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Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 69.110.107,00 (sessenta e nove milhões, cento e dez mil e cento e sete reais), para atender
à programação constante do anexo I desta medida provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme o
Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 16 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.5.1995, pég. 6981.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 19 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
de 20 dejaneiro de 1995, que altera
a legislação tributária federal, e dá outras
providências.
nº 8.981,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18. À opção do contribuinte, o saldo do imposto a
pagar poderá ser parcelado em até quatro quotas iguais, mensais
e sucessivas, observado o seguinte:
III - as demais quotas, acrescidas da variação da Ufir
verificada entre o trimestre subseqüente ao período de apuração
e o do pagamento, vencerão no último dia útíl de cada mês;
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........................................................................................................»

"Art. 30

.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de empreitada ou fornecimento contratado nas
condições do art. 10 do Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob
seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou
sua subsidiária..
"Art. 33. O Imposto de Renda, de que trata esta seção, será
calculado mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre a base
de cálculo e pago até o último dia útil do mês subseqüente ao de
ocorrência dos fatos geradores.»
"Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o Imposto de Renda pago
ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os incentivos
de dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança
e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade
Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente»
«Art 35

.

§ 2" Estão dispensadas do pagamento de que tratam os
arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que, através de balanço ou
balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
§ 3" O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do
ano-calendário, poderá ser efetuado com base em balanço ou
balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o
imposto devido no período é inferior ao calculado com base no
disposto nos arts. 28 e 29.
§ 4" O Poder Executivo poderá baixar instruções para a
aplicação do disposto neste artigo.»

"Art. 36

.
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I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja
superior ao limite de 12.000.000 de Ufirs, ou proporcional ao
número de meses do período, quando inferior a doze meses;

x-

que, no decorrer do ano-calendário, tenham suspendido ou reduzido o pagamento do imposto, na forma do art.
35;
XI -

que tenham sócios ou acionistas pessoas jurídicas;

XII - cujo titular, sócio ou acionista participe com mais
de cinco por cento do capital de uma ou mais sociedades, quando
a soma das receitas totais das empresas interligadas ultrapassar
o limite previsto no inciso I deste artigo;
XIII - cuja receita decorrente da venda de bens importados seja superior a cinqüenta por cento da receita bruta da
atividade.
Parágrafo único. .
«Art. 37

§ 5º

"

.
..

b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes mensais (art. 35):
b.l) que o valor pago a menor decorreu da apuração do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, na
forma da legislação comercial e fiscal; ou
b.2) a existência de prejuízos fiscais, a partir do mês de
janeiro do referido ano-calendário.
........................................................................................................»

"Art. 40

..
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de
março do ano subseqüente, se positivo;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês
de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.
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tiva de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos,
a restituição do montante pago a maior."
«Art. 43

.

§ 8º O débito dos prejuízos a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser efetuado, independentemente de se terem
esgotados os recursos para sua cobrança, após o decurso de:
a) um ano de seu vencimento, se em valor inferior a 5.000
Ufirs, por devedor;

b) dois anos de seu vencimento, se superior ao limite referido na alínea a, não podendo exceder a 25% do lucro real, antes
de computada essa dedução.

§ 9º Os prejuízos debitados em prazos inferiores, conforme
o caso, aos estabelecidos no parágrafo anterior, somente serão
dedutíveis quando houverem sido esgotados os recursos para sua
cobrança.

§ 11. Os débitos a que se refere a alínea b do § 8º não
alcançam os créditos referidos nas alíneas a, b, c, d, e e h do § 30".
«Art. 44. As pessoas jurídicas, cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a 12.000.000 de
Ufirs, poderão optar, por ocasião da entrega da declaração de
rendimentos, pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
.........................................................................................................»

«Art. 53

.

§ 1º Poderão ser deduzidos do imposto apurado na forma
deste artigo o Imposto de Renda pago ou retido na fonte, ressalvado o disposto no art. 76, e os incentivos de dedução do imposto
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, ValeTransporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente, bem
como o disposto no § 2º do art. 39.
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§ 2º O Imposto de Renda de que trata este artigo deverá Ser
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência
dos fatos geradores.»

"Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar, até o
último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos
demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior:
............•..............................................•.................•..........••.•.......•....»

"Art. 57

..

§ 2º No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso UI
do art. 36, a base de cálculo da contribuição social corresponderá
ao valor decorrente da aplicação do percentual de nove por cento
sobre a receita bruta ajustada, quando for o caso, pelo valor das
deduções previstas no art. 29.

«Art. 71. Fica dispensada a retenção do Imposto de Renda
na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa ou de renda variável quando o beneficiário do rendimento
declarar à fonte pagadora, por escrito, sua condição de entidade
imune.»

"Art. 76. O Imposto de Renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será:
§ 5º Na hipótese do § 4º, a parcela das perdas adicionadas
poderá, nos anos-calendário subseqüentes, ser excluída na determinação do lucro real, até o limite correspondente à diferença
positiva apurada em cada ano, entre os ganhos e perdas decorrentes das operações realizadas.
.................•............................................................•...........•.............»

"Art. 89. Serão aplicadas multas de mil Ufírs e de duzentas
Ufirs, por mês ou fração de atraso, às pessoas jurídicas, cuja
escrituração no Diário ou Livro Caixa (art. 45, parágrafo único),
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respectivamente, contiver atraso superior a noventa dias, cout.ado a partir do último mês escriturado.

§ l' O prazo previsto neste artigo não beneficia as pessoas
jurídicas que se valerem das regras de redução ou suspensão dos
tributos de que trata o art. 35.
§ 2' A não regularização no prazo previsto na intimação
acarretará o agravamento da multa em cem por cento sobre o
valor anteriormente aplicado, sem prejuízo do disposto no
art. 47.»
«Art. 90

.
'Art. 14. O valor do ITR deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele em que o contribuinte
for notificado.

,

•.••...........••.........••.......................•.........••..........•........••...»

«Art. 91.

Parágrafo único

.

a.2) o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa média mensal
de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária
Federal Interna, calculados a partir da data do deferimento até
o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado;
.............••...........•.......................••..........•...........•........................••...»

«Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas
Especiais de Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela
Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas
Especiais de Exportação (Befiex), poderão compensar o prejuízo
fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes, independentemente
da distribuição de lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas,»

Art. 2' O disposto na alínea b do § 3' do art. 43 da Lei n' 8.981,
de 1995, somente se aplica aos créditos relativos a:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.

1874
I - operações de empréstimos, ou qualquer forma de adiantamento de recursos;
n - aquisição de títulos e valores mobiliários de renda fixa,
cujo devedor ou emitente seja pessoa jurídica de direito público, ou
empresa sobre o seu controle, sociedade de economia mista, ou Sua
subsidiária;
fundos administrados por qualquer das pessoas jurídicas
referidas no inciso 11.
Parágrafo único. Está também abrangida pelo disposto na alínea b do § 3°'do art. 43 da Lei nO 8.981, de 1995, a parcela de crédito
correspondente ao lucro diferido nos termos do art. 10 do Decreto-Lei
nO 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Art. 3° O saldo credor da conta de correção monetária de que
trata o inciso n do art. 4° da Lei n? 7.799, de 10 de julho de 1989,
apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, será
computado na determinação do lucro real, podendo o contribuinte
diferir, com observância do disposto nos arts. 4° e 8° desta medida
provisória, a tributação do lucro inflacionário não realizado.
Art. 4º Considera-se lucro inflacionário, em cada ano-calendário, o saldo credor da conta de correção monetária, ajustado pela
diminuição das variações monetárias e das receitas e despesas financeiras computadas na determinação do lucro líquido do ano-calendário.
§ 1° O ajuste será procedido mediante a dedução, do saldo
credor da conta de correção monetária, de valor correspondente à
diferença positiva entre a soma das despesas financeiras com as
variações monetárias passivas e a soma das receitas financeiras com
as variações monetárias ativas.
§ 2° O lucro inflacionário a tributar será registrado em conta
especial do Livro de Apuração do Lucro Real, e o saldo transferido do
ano-calendário anterior será corrigido monetariamente com base na
variação do valor da Ufir verificada entre o prímeiro dia seguinte ao
do balanço de encerramento do ano-calendário anterior e o dia seguinte ao do balanço do exercício da correção.
Art. 5° Em cada ano-calendário considerar-se-á realizada parte
do lucro inflacionário proporcional ao valor, realizado no mesmo
período, dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária.

In -
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§ 1º O lucro inflacionário realizado em cada ano-calendário será
calculado de acordo com as seguintes regras:
a) será determinada a relação percentual entre o valor dos bens
e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizado no ano-calendário, e a soma dos seguintes valores:
a.1) a média do valor contábil do ativo permanente no início e no
final do ano-calendário;
a.2) a média dos saldos, no início e no fim do ano-calendário, das
contas representativas do custo dos imóveis não classificados no ativo
permanente, das contas representativas das aplicações em ouro, das
contas representativas de adiantamentos a fornecedores de bens
sujeitos à correção monetária, salvo se o contrato previr a indexação
do crédito, e de outras contas que venham a ser determinadas pelo
Poder Executivo, considerada a natureza dos bens ou valores que
representem;
b) o valor dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizado no ano-calendário, será a soma dos seguintes valores:
b.I) custo contábil dos imóveis existentes no estoque no início do
ano-calendário e baixados no curso deste;
b.2) valor contábil, corrigido monetariamente até a data da
baixa, dos demais bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, baixados no curso do ano-calendário;
b.3) quotas de depreciação, amortização e exaustão, computadas
como custo ou despesa operacional do ano-calendário;
bA) lucros ou dividendos, recebidos no ano-calendário, de quaisquer participações societárias registradas como investimento;
c) o montante do lucro inflacionário realizado do ano-calendário
será determinado mediante a aplicação da percentagem de que trata
a alínea a sobre o lucro inflacionário do mesmo ano-calendário;
d) a percentagem de que trata a alínea a será também aplicada,
em cada ano, sobre o lucro inflacionário, apurado nos anos-calendário
anteriores, excetuado O lucro inflacionário acumulado existente em
31 de dezembro de 1994.
§ 2º O contribuinte que optar pelo diferimento da tributação do
lucro inflacionário não realizado deverá computar na determinação
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do lucro real o montante do lucro inflacionário realizado (§ 1") ou o
valor determinado de acordo com o disposto no art. 9", e excluir do
lucro líquido do ano-calendário o montante do lucro inflacionário do
próprio ano-calendário.

Art. 6º A pessoa jurídica deverá considerar realizado em cada
ano-calendário, no mínimo, dez por cento do lucro inflacionário,
quando o valor, assim determinado, resultar superior ao apurado na
forma do § 1º do art. 5º.
§ 1" A realização de que trata este artigo aplica-se inclusive ao
valor do lucro inflacionário apurado no próprio ano-calendário.
§ 2" Quando a realização de que trata o art. 5º resultar superior
à parcela mínima a que se refere o caput deste artigo, o valor
excedente será deduzido das parcelas do lucro inflacionário a realizar
em cada ano, na mesma proporção verificada entre o valor do excedente e o valor do saldo do lucro inflacionário a realizar, deduzido da
parcela mínima referida.
Art. 7º Nos casos de incorporação, fusão, cisão total ou encerramento de atividades, a pessoa jurídica incorporada, fusionada, cindida ou que encerrar atividades deverá considerar integralmente realizado o lucro inflacionário acumulado.
§ 1Q Na cisão parcial, a realização será proporcional à parcela
do ativo, sujeito à correção monetária, que tiver sido vertida.
§ 2" Para os efeitos deste artigo, considera-se lucro inflacionário
acumulado a soma do lucro inflacionário de anos-calendário anteriores, corrigido monetariamente, deduzida das parcelas realizadas.
Art. 8º A partir de 1" de janeiro de 1996, a pessoa jurídica
deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo, 1/120 do lucro
inflacionário, corrigido monetariamente, apurado em cada ano-calendário anterior.
Parágrafo único. A parcela realizada na forma deste artigo
integrará a base de cálculo do Imposto de Renda devido mensalmente.
Art. 9" A pessoa jurídica que tiver saldo de lucro inflacionário
a tributar e que vier a ser tributada pelo lucro arbitrado deverá
adicionar esse saldo, corrigido monetariamente, à base de cálculo do
Imposto de Renda.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.

lR77

Art. 10. A partir de l' de janeiro de 1996, a base de cálculo do
Imposto de Renda, em cada mês, de que trata o art. 28 da Lei n? 8.981,
de 1995, será determinada mediante a aplicação do percentual de
3,5% sobre a receita bruta registrada na escrituração auferida na
atividade.
§ I" Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
a) um por cento sobre a receita bruta mensal auferida na revenda de combustível;

b) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida sobre a
prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de transporte, exceto o de carga;

c) vinte por cento sobre a receita bruta mensal auferida com as
atividades de:

c.L) prestação de serviços, cuj a receita remunere essencialmente
o exercício pessoal, por parte dos sócios, de profissões que dependam
de habilitação profissional legalmente exigida; e
c.Z) intermediação de negócios, da administração de imóveis,
locação ou administração de bens móveis;
d) 3,5% sobre a receita bruta mensal auferida na prestação de
serviços hospitalares.

§ 2' No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
§ 3' As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto na proporção do benefício a que a
pessoa jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, fizer jus.

Art. 11. A partir de l' de janeiro de 1996, o lucro real ou
arbitrado da pessoa jurídica estará sujeito a um adicional do Imposto
de Renda à alíquota de dez por cento sobre a parcela:
I
II

do lucro real que ultrapassar R$ 204.000,00;
do lucro arbitrado que ultrapassar R$ 17.000,00.
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§ l' A alíquota do adicional de que trata este artigo será de
quinze por cento para bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta.

§ 2' O valor do adicional será recolhido integralmente, não
sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 3' O limite previsto no inciso I será proporcional ao número
de meses transcorridos do ano-calendário, quando o período de apuração for inferior a doze meses.
Art. 12. O disposto nos arts. 42 e 58 da Lei n' 8.981, de 1995,
vigorará até 31 de dezembro de 1995.
Art. 13. A partir de l' de abril de 1995, os juros de que tratam
a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei n' 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, com a redação dada pelo art. 6' da Lei n' 8.850, de 28 de
janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n' 8.981, de 1995, o art. 84, inciso
I, e o art. 91, parágrafo único, alíneaa.2 da Lei n" 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 972, de 20 de abril de 1995.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1995, exceto
os arts. 10 e 11, que produzirão efeitos a partir de l' de janeiro de
1996, e o art. 13, com vigência a partir de l' de abril de 1995.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, e, especificamente, o § 3' do art. 44, o § 4' do art. 88, e os arts. 104, 105 e 113 da
Lei n" 8.981, de 1995, bem como o inciso IV do art. 7' das Leis n' 8.256,
de 25 de novembro de 1991, e 8.857, de 8 de março de 1994.
Brasília, 19 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 999, DE 19 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a instituiçãode crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS I Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n's 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2' A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste
artigo.
Art. 3' Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1', tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
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operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos interms,
diários e material de embalagem.
Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações
de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda
corrente.
Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importãncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1º, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.

Art. 6º O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento,
à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7º O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8º São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória nº 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 973, de 20 de abril de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.000, DE 19 DE MAIO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a contratar
com a Itaipu Binacionalpagamento de débito
junto ao Tesouro Nacional com títulos da
dívida externa brasileira, denominados Brasil Investment Band (BIE), em valor correspondente a até US$ 92,800,000.00 (noventa
e dois milhões e oitocentos mil dólares dos
Estados Unidos da América),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar contrato
com a Itaipu Binacional para pagamento de débito junto ao Tesouro
Nacional com títulos da dívida externa brasileira, denominados
Brasil Inuestment Bond (BIB), em valor correspondente a até
US$ 92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares
dos Estados Unidos da América).
Art. 2' O débito a que se refere o artigo anterior, decorrente
substancialmente do Aviso MF-087/85, que autorizou o Tesouro Nacional a honrar garantia prestada a empréstimo externo em benefício
da Itaipu Binacional, será cancelado pelo Tesouro Nacional após
comunicação do Margan Guaranty Trust Campany of New Yorh,
Agente Fiscal dos títulos referidos no art. 1'.
Art. 3' Os títulos serão recebidos pela Itaipu Binacional em
pagamento de dívida da Administração Nacional de Eletricidade
(Ande), empresa estatal paraguaia detentora de metade do capital da
Itaipu Binacional, em operação externa vinculada a operação interna.
Art. 4' O contrato entre a Itaipu Binacional e a União Federal,
com interveniência da Ande, terá as seguintes condições financeiras:
I - os títulos serão recebidos pela Itaipu Binacional pelo seu
valor nominal; II - o deságio obtido pela Ande no mercado secundário, em
decorrência da aquisição dos títulos, será rateado com o Tesouro
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Nacional e por este apropriado na proporção de cinqüenta por cento
de seu montante;
In - os custos em que, comprovadamente, incorrer a Ande
para aquisição dos títulos serão deduzidos do deságio, previamente
ao rateio previsto no inciso anterior, até o limite de dez por cento do
valor total da operação.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 974, de 20 de abril de 1995.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 19 de maio de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.001, DE 19 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n"
8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nOs 2.445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as
pessoas jurídicas referidas no § 1" do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e
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1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimõnio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
H - valores correspondentes a diferenças positivas:
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

IH -

no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesa de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de cãmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
fJ despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) co-seguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;

c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
'-'UI.
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d) atualização monetária das provisoes ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;

V fechadas;

no caso de entidades de previdência privada abertas e

a) parcela das contribuições destinada à constituição de provisões Ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;

VI - no caso de empresas de capitalização:
a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional.

§ l' Consideram-se despesas ou encargos, para fins do disposto
neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada a dedução de
juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2' No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas
operações, desde que destacados de qualquer outra espécie de remuneração ou de atualização.
§ 3' A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lII.
§ 4' No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
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§ 6' As exclusões de deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos
na legislação pertinente.
Art. 2' Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídicas mencionadas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar n" 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3' As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado, não financeiras, as equiparadas
a pessoa jurídica pela legislação do Imposto de Renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimõnio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 975, de 20 de abril de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1e de junho de 1994, exceto
o inciso I do art. 1e e art. 3º no que diz respeito ao resultado positivo
da avaliação de investimentos pelo valor do patrimõnio líquido e aos
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição, que tenham sido computados como receita, que produzirão efeitos a partir do mês da publicação desta medida provisória.
Art. 6º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2º do art. 1º do Decreto-Lei
nº 2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 2.449,
de 1988.
Brasília, 19 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.002, DE 19 DE MAlO DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário mínimo,
altera disposições das Leis n 2 8.212 e nº 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º No período de 1º de setembro de 1994 a 30 de abril de
1995, o salário mínimo fica fixado em R$ 70,00 (setenta reais) mensais, R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos), diários e R$ 0,32
(trinta e dois centavos) horários.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a política nacional do salário
mínimo, bem assim sobre novas medidas necessárias à compatibilização da mesma com o equilíbrio das contas públicas, especialmente
na área da Previdência Social.
Art. 2º O art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 30
.
I .
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, inclusive
adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos a seu serviço, no dia 2 do mês seguinte ao de
competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em dia em que não haja expediente
bancário;

IrI - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o
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dia 2 do mês subseqüente ao da operação de venda ou consignação
da produção, na forma estabelecida em regnlamento.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »)

Art. 3Q OS arts. 106, com a redação dada pelas Leis nQs 8.861,
de 25 de março de 1994, e 8.870, de 15 de abril de 1994, e 143 da Lei
n Q8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as segnintes
alterações:
«Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da Carteira de Identificação e Contribuição (CIC) referida no
§ 3º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade
rural referente a período anterior a 16 de abril de 1994, observado
o disposto no § 3Qdo art. 55 desta lei, far-se-á alternativamente
através de:

In - declaração do sindicato de trabalhadores ruraís, desde que homologada pelo INSS;
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de produtores em regime de economia familiar;
V -

bloco de notas do produtor rural.»

«Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma
da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta lei,
pode requerer aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário
mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de
vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, rio período imediatamente anterior
ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência do referido benefício.»
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 976, de 20 de abríl de 1995.
Art 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 19 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.003, DE 19 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos das Leis
nºs 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, que alteram a
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O disposto no art. 2º da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de
1994, somente se aplica aos dividendos, bonificações em dinheiro,
lucros e outros interesses, apurados a partir de 1º de janeiro de 1994,
pagos ou creditados por pessoa jurídica tributada com base no lucro
real a sócios ou acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no País.

Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8.849, de 1994, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se para
9º o seu art. 8º:
«Art. 2º

.

§ 1º O imposto descontado na forma deste artigo será:
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual
do beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação
exclusiva;

b) considerado como antecipação, sujeita a correção monetária, compensável com o Imposto de Renda que a pessoajurídica
beneficiária, tributada com base no lucro real, tiver de recolher
relativo à distribuição de dividendos, bonificações em dinheiro,
lucros e outros interesses;

c) definit.ivo, nos demais casos.
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§ 2" A compensação a que se refere a alínea b do parágrafo
anterior poderá ser efetuada com o Imposto de Renda, que a
pessoa jurídica tiver que recolher, relativo à retenção na fonte
sobre a distribuição de lucros ou dividendos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
§ 3" Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 1994, o imposto a que se refere este artigo será
convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
(Ufír), pelo valor desta fixado para o mês de ocorrência do fato
gerador.
§ 4" A incidência prevista neste artigo alcança exclusivamente a distribuição de lucros apurados na escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
§ 5" Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 1994, o imposto descontado na forma deste artigo
será recolhido até o último dia útil do mês seguinte àquele em
que ocorrer o fato gerador, reconvertido para reais com base na
expressão monetária da Ufir vigente no mês de pagamento.

Art. 3" Os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante incorporação de lucros ou reservas não sofrerão tributação
do imposto sobre a renda.
§ 1" Podem ser capitalizados nos termos deste artigo os
lucros apurados em balanço, ainda que não tenham sido submetidos à tributação.

§ 2" A isenção estabelecida neste artigo se estende aos
sócios, pessoas físicas ou jurídicas, beneficiárias de ações, quotas
ou quinhões resultantes do aumento do capital social, e ao titular
da firma ou empresa individual.
§ 3" O disposto no § 2' não se aplica se a pessoa jurídica,
nos cinco anos anteriores à data de incorporação de lucros ou
reservas ao capital, restituiu capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social; neste caso, o montante dos
lucros ou reservas capitalizados será considerado, até o montante
da redução do capital, corrigido monetariamente com base na
variação acumulada da Ufir, como lucro ou dividendo distribuído,
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sujeito, na forma da legislação em vigor, à tributação na fonte e
na declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimon,
to dos sócios, dos acionistas, ou do titular da pessoa jurídica.
§ 4" Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco anos subseqüsn.
tes à data da incorporação de lucros ou reservas, restituir capital
social aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social
ou, em caso de liquidação, sob a forma de partilha do acervo
líquido, ao capital restituído considerar-se-á lucro ou dividendo
distribuído, sujeito, nos termos da legislação em vigor, à tributação na fonte e na declaração de rendimentos, quando for o caso,
como rendimento dos sócios, dos acionistas ou do titular.
§ 5" O disposto no parágrafo anterior não se aplica nos
casos de:
a) aumento do capital social medíante incorporação de reserva de capital formada com ágio na emissão de ações, com o
produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de .subscrição, ou com correção monetária do capital;
b) redução de capital em virtude de devolução aos herdeiros
da parte de sócio falecido, nas sociedades de pessoas;
c) rateio do acervo líquido da pessoa jurídica dissolvida, se
o aumento de capital tiver sido realizado com a incorporação de
ações ou quotas bonificadas por sociedade de que era sócia ou
acionista;
d) reembolso de ações, em virtude de exercício, pelo acionista, de direito de retirada assegurado pela Lei n' 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

§ 6' O disposto nos §§ 3" e 4' não se aplica às sociedades de
investimento isentas de imposto.
§ 7' A sociedade incorporadora e a resultante da fusão
sucedem as incorporadas ou fundidas, sem interrupção de prazo,
na restrição de que tratam os §§ 3' e 4'.
§ 8' As sociedades constituídas por cisão de outra e a sociedade que absorver parcela de patrimônio da sociedade cindida
sucedem a esta, sem interrupção de prazo, na restrição de que
tratam os §§ 3' e 4'.
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§ 9· Nos casos dos §§ 7· e 8·, a restrição aplica-se ao montante dos lucros ou reservas capitalizados proporcional à contribuição:
a) da sociedade incorporada ou fundida para o capital social
da incorporadora ou resultante da fusão; ou

b) de parcela do patrimônio líquido da sociedade cindida
para o capital social da sociedade que absorveu essa parcela.

Art. 4·

.

Art. 5· A soma das deduções a que se referem as Leis n·s
6.321, de 14 de abril de 1976, 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
e o Decreto-Lei n" 2.433, de 19 de maio de 1988, não poderá
reduzir O imposto devido em mais de oito por cento, observado o
disposto no § 2· do art. 10 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de
1992.
Art. 6· A soma das deduções a que se referem o § 2· do art.
26 da Lei n· 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e o § 2· do art. 1·
da Lei n· 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá reduzir O
imposto devido pela pessoa jurídica em mais de cinco por cento,
observado o disposto no § 2· do art. 10 da Lei n· 8.541, de 1992.
Parágrafo único. O valor absoluto do limite global dos incentivos de que trata este artigo será fixado anualmente pelo
Poder Executivo, obedecido o limite nele estabelecido.
Art. 7·

.

Art. 8· O beneficiário dos rendimentos de que trata o art.
2· que, mediante prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal, optar pela aplicação do valor dos lucros e dividendos
recebidos, na subscrição de aumento de capital de pessoajurídica,
poderá requerer a restituição do correspondente imposto de renda retido na fonte por ocasião da distribuição.
§ 1· A restituição subordina-se ao atendimento cumulativo
das seguintes condições:
a) os recursos sejam aplicados, na subscrição do aumento de
capital de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, no
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prazo de até noventa dias da data em que os rendimentos foram
distribuídos ao beneficiário;
b) a incorporação, mediante aumento do capital social da
pessoa jurídica receptora, ocorra no prazo de até noventa dias da
data em que esta recebeu os recursos;
c) o valor dos lucros e dividendos recebidos até 31 de
dezembro de 1994, será convertido em quantidade de Ufir pelo
valor desta vigente no mês da distribuição, e reconvertido para
reais com base no valor da Ufir fixado para o mês dos atos
referidos nas alíneas a e b.
§ 2' O valor do imposto a restituir, em relação aos fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, será o correspondente à quantidade de Ufir, determinada nos termos do § 3'
do art. 2º, aplicando-se, para a reconversão em reais, o vaIor da
Ufir vigente no mês da restituição, a qual deverá ser efetuada no
prazo de sessenta dias, contados da incorporação a que se refere
a alínea b.
§ 3' Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
l' de janeiro de 1995, o valor do Imposto de Renda na fonte, Ou
pago pelo contribuinte, correspondente às receitas computadas
na base de cálculo do Imposto de Renda da pessoa jurídica,
poderá, para efeito de compensação com o imposto apurado no
encerramento do ano-calendário, ser atualizado, monetariamente com base na variação da Ufir verificada entre o trimestre
subseqüente ao da retenção ou pagamento e o trimestre seguinte
ao da compensação.
§ 4' Ao aumento de capital procedido nos termos deste
artigo aplicam-se as normas do art. 3', relativamente à tributação
pelo Imposto de Renda.
§ 5' Fica o Ministério da Fazenda autorizado a expedir
normas necessárias à execução do disposto neste artígo.»
Art. 3' Os arts. 43 e 44 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 43
..
§ 2' O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, bem como a base de
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cálculo da contribuição social sobre o lucro, e o imposto e a
contribuição incidentes sobre a omissão serão definitivos.
§ 3' A base de cálculo de que trata este artigo será convertida em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufír)
pelo valor desta do mês da omissão.
§ 4' Considera-se vencido o imposto e as contribuições para
a seguridade social na data da omissão.

Art. 44
.
§ l' O fato gerador do Imposto de Renda na fonte considera-se ocorrido no dia da omissão ou da redução indevida.

Art. 4' As multas previstas na legislação tributária federal,
cuja base de cálculo seja o valor da operação, serão calculadas sobre
o valor desta, atualizado monetariamente com base na variação da
Ufir verificada entre o mês da operação e o mês do respectivo pagamento ou lançamento de ofício.
Parágrafo único. No caso de lançamento de ofício, a base de
cálculo da multa, atualizada monetariamente na forma deste artigo,
será convertida em quantidade de Ufir, pelo valor desta, vigente no
mês do lançamento.

Art. 5' Presume-se, para efeitos legais, rendimento pago aos
sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na proporção da participação do capital social, ou integralmente ao titular da empresa individual, o lucro arbitrado deduzido do Imposto de Renda da pessoa
jurídica e da contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo úuico. Em relação aos fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 1994, o rendimento referido no caput deste artigo
será tributado, exclusivamente na fonte, à alíquota de 15%, devendo
o imposto ser recolhido até o último dia do mês seguinte ao do
arbitramento.

Art. 6' Fica reduzida para 1,5% a alíquota do imposto de renda
na fonte, de que tratam os arts. 52 e 53 da Lei n' 7.450, de 23 de
dezembro de 1985.
Art. 7' O Banco Central do Brasil poderá deduzir da base de
cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio
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do Servidor Público (Pasep) as despesas por ele incorridas com operações realizadas para regular e executar as políticas monetária e
cambial do Governo Federal, vedada a dedução de qualquer despesa
administrativa.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 977, de 20 de abril de 1995.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, com referência aos arts. 1º, 29 e 59, a
partir de 1º de janeiro de 1994, observado o período de vigência da
Ufir diária, nos termos da legislação pertinente.
Brasília, 19 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.004 DE 19 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real, e os critérios
para conversão das obrigações para o Reol. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional
Art. 1a A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema
Monetário Nacional passa a ser o Real (art. 2º da Lei nº 8.880, de 27
de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
§ 1º As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do
símbolo R$.
Lia!.
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§ 2' A centésima parte do Real, denominada centavo, será escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.
§ 3' A paridade entre o Real e o Cruzeiro Real a partir de l' de
julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade Real de Valor
(URV) e o Cruzeiro Real fixada pelo Banco Central do Brasil para o
dia 30 de junho de 1994.
§ 4' A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá
fixa para os fins previstos no art. 3', § 3', da Lei n' 8.880, de 27 de
maio de 1994, e no art. 2' desta medida provisória.

§ 5' Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária
nos mercados' de valores mobiliários e de títulos da dívida pública, na
cotação de moedas estrangeiras, na Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) e na determinação da expressão monetária de outros valores
que necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo,
sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos cálculos.
Art. 2' O Cruzeiro Real, a partir de l' de julho de 1994, deixa
de integrar o Sistema Monetário Nacional, permanecendo em circulação
como meio de pagamento as cédulas e moedas dele representativas,
pelo prazo de trinta dias, na forma prevista nos §§ 3' e 4' do art. 3' da
Lei n' 8.880, de 1994.

§ l' Até o último dia útil de julho de 1994, os cheques ainda
emitidos com indicação de valor em Cruzeiros Reais serão acolhidos
pelas instituições financeiras e pelos serviços de compensação, sem
prejuízo do direito ao crédito, nos termos da legislação pertinente.
§ 2' Os prazos previstos no caput e no parágrafo anterior poderão ser prorrogados pelo Banco Central do Brasil.
§ 3' Os documentos de que trata o § l' serão acolhidos e contabilizados com a paridade fixada, na forma do art. l' § 3', para o dia l'
de julho de 1994.

Art. 3' O Banco Central do Brasil emitirá o Real mediante a
prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente,
observado o disposto no art. 4' desta medida provisória.
§ l' As reservas internacionais passíveis de utilização para
composição do lastro para emissão do Real são os ativos de liquidez
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internacional denominados ou conversíveis em dólares dos Estados
Unidos da América.
§ 2º A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência a que
se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos
da América para cada Real emitido.
§ 3º Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas
vinculadas não se incorporarão a estas, sendo incorporadas às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios aprovados pelo Presidente da República:
a) regulamentará o lastreamento do Real;

b) definirá a forma como o Banco Central do Brasil administrará
as reservas internacionais vinculadas;

c) poderá modificar a paridade a que se refere o § 2º deste artigo.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda submeterá ao Presidente
da República os critérios de que trata O parágrafo anterior.
Art. 4º Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco
Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o
seguinte:

I - limite de crescimento para O trimestre outubro-dezembro/
94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) para as emissões
de Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;
Ir - limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre
de 1994 para as emissões de Real no conceito ampliado;

UI - nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a programação monetária de que trata
o art. 6º desta medida provisória estimará os percentuais de alteração
das emissões de Real em ambos os conceitos mencionados acima.
§ 1º Para os propósitos do contido no caput deste artigo, o
Conselho Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar
a estabilidade da moeda, definirá os componentes do conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o
art. 3º desta medida provisória.
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§ 2' O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações
extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder
em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais
previstos no caput deste artigo.
§ 3' O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, submeterá ao Presidente da República os
critérios referentes à alteração de que trata o § 2' deste artigo.

§ 4' O Conselho Monetário Nacional, de acordo com diretrizes
do Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo,
inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das emissões
autorizadas e em circulação e a definição de emissões no couceito
ampliado.

Art. 5' Serão grafadas em Real, a partir de l' de julho de 1994,
as demonstrações contábeis e financeiras, os balanços, os cheques, os
títulos, os preços, os precatórios, os valores de contratos e todas as
demais expressões pecuniárias que se possam traduzir em moeda
nacional.
CAPÍTULO II
Da Autoridade Monetária

Art. 6' O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao
Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no minimo:
I - estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda;
II - análise da evolução da economia nacional prevista para o
próximo trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ l' Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
§ 2' O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a
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programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.

§ 3º O decreto legislativo referido no parágrafo anterior limitarse-á à aprovação ou rejeição in totum da programação monetária,
vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 2º deste artigo, sem
apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5º Rejeitada a programação monetária, nova programação
deverá ser encaminhada, nos termos deste artigo, no prazo de dez
dias, a contar da data de rejeição.
§ 6º Caso o Congresso Nacional não aprove a programação
monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina,
fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.

Art. 7º O Presidente do Banco Central do Brasil enviará, através do Ministro de Estado da Fazenda, ao Presidente da República e
aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:
I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;
II - demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas.
Art. 8º O Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, passa a ser integrado pelos seguintes
membros:

I
dente;
II

Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de PresiMinistro de Estado do Planejamento e Orçamento;

III
Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 1º O conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de
votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar, nos casos
de urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.

1899
§ 2Q Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente
submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir
àquela deliberação.
§ 3 Q O Presidente do Conselho poderá convidar Ministro de
Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas,
para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de
voto.
§ 4º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente.

§ 5Q O Banco Central do Brasil funcionará como secretaria
executiva do conselho.
§ 6Q O regimento interno do Conselho Monetário Nacional será
aprovado por decreto do Presidente da República, no prazo máximo
de trinta dias, contados da publicação desta medida provisória.
§ 7Q A partir de 30 de junho de 1994, ficam extintos os mandatos
de membros do Conselho Monetário Nacional nomeados até aquela
data.
Art. 9Q É criadajunto ao Conselho Monetário Nacional a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros:
Presidente e quatro Diretores do Banco Central do Brasil;
I
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
III - Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IV - Secretário-Executivo e Secretários do Tesouro Nacional e
de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
§ 1Q A comissão será coordenada pelo Presidente do Banco
Central do Brasil.
§ 2Q O regimento interno da Comissão Técnica da Moeda e do
Crédito será aprovado por decreto do Presidente da República.
Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moeda e do Crédito:
I - propor a regulamentação das matérias tratadas na presente medida provisória, de competência do Conselho Monetário
Nacional;
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II - manifestar-se, na forma prevista em seu regimento, previamente, sobre as matérias de competência do Conselho Monetário
Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei nº 4.595, de 1964;
III - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho
Monetário Nacional.

Art. 11. Funcionarão também junto ao Conselho Monetário
Nacional as seguintes Comissões Consultivas:
I

de Normas e Organização do Sistema Financeiro;

II

de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;

III

de Crédito Rural;

IV

de Crédito Industrial;

V
VI

de Endividamento Público;
de Política Monetária e Cambial.

§ 1º A organização, a composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão objeto de regimento interno a ser aprovado por
decreto do Presidente da República.

§ 2º Ficam extintos, a partir de 30 de junho de 1994, os mandatos dos membros das Comissões Consultivas.
CAPÍTULO III
Das Conversões para Real
Art. 12. Na operação de conversão de Cruzeiros Reais para
Real, serão adotadas quatro casas decimais no quociente da divisão.
§ 1º Em todos os pagamentos ou liquidações de soma a receber
ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para todos os
efeitos legais, os valores inferiores ao correspondente a um centavo
de Real.
§ 2º Nas instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a soma das parcelas
desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será recolhida e creditada ao Tesouro Nacional, no prazo a ser fixado pelo Poder Executivo,
para ser utilizada em programas emergenciais contra a fome e a
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miséria, conforme regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

Art. 13. A partir de I" de julho de 1994, todos os valores expressos em URV passam a ser expressos, de pleno direito, em igual
número de Reais.
Art. 14. As obrigações pecuniárias expressas em Cruzeiros
Reais que não tenham sido convertidas em URV até 30 de junho de
1994, inclusive, serão, em F de julho de 1994, obrigatoriamente
convertidas em Real, de acordo com as normas desta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às
obrigações que tenham sido mantidas em Cruzeiros Reais por força
do contido na Lei n" 8.880, de 1994, inclusive em seu art. 16.

Art. 15. Serão convertidos em Real, em I" de julho de 1994,
segundo a paridade fixada para aquela data:
I

as contas-correntes;

H

os depósitos à vista nas instituições financeiras;

IH
os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à
vista, mantidos pelo sistema bancário junto ao Banco Central do
Brasil.

Art. 16. Observado o disposto nos §§ I" a 4" deste artigo, serão
igualmente convertidos em Real, em F de julho de 1994, de acordo
com a paridade fixada para aquela data:
I -

os saldos das cadernetas de poupança;

H - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos junto
ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da captação de
cadernetas de poupança;
HI - os saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, do Fundo de Participação PIS/Pasep e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador;
IV -

as operações de crédito rural;
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v - as operações ativas e passivas dos Sistemas Financeiro
da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o disposto nos
arts. 20 e 21 desta medida provisória;
V1 - as operações de seguro, de previdência privada e de
capitalização;
V11 - as demais operações contratadas com base na Taxa
Referencial (TR) ou no índice de remuneração básica dos depósitos de
poupança;
V1II - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas nas alíneas anteriores.
§ l' A conversão de que trata este artigo será precedida de
atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até
30 de junho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da Taxa Referencial (TR) ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma
da legislação vigente.
§ 2' Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro rata
tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa
Referencial (TR) ou o referencial legal ou contratual pertinente e
juros, na forma da legislação vigente.
§ 3' O crédito da remuneração básica e dos juros, no que diz
respeito às cadernetas de poupança, ocorrerá somente nas datas de
aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.
§ 4' Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho Monetário
Nacional, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e o
Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro de suas respectivas
competências, regulamentarão o disposto neste artigo.

Art. 17. Os valores das prestações de financiamentoshabitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e entidades de previdência privada, quando em
condições análogas às utilizadas no Sistema Financeiro da Habitação,
expressos em Cruzeiros Reais, no mês de junho de 1994, serão
convertidos em Real, no dia l' de julho de 1994, observada a paridade
entre o Cruzeiro Real e o Real fixada para aquela data.
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Parágrafo único. São mantidos o índice de reajuste e a
periodicidade contratualmente estabelecidos para atualização
das prestações de que trata este artigo.

Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil e nas
instituições financeiras terão seu saldo atualizado, pela taxa média
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
até 30 de junho de 1994 e convertidos para Real em 1º de julho de
1994, pela paridade fixada para aquela data.
Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, sem
cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção monetária prefixada, .serão convertidas em Real, no dia 1s de julho de 1994,
observada a paridade entre o Cruzeiro Real e O Real fixada para
aquela data.
Art. 20. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com
cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que
a periodicidade de reajuste pleno é igual ou menor que a periodicidade
de pagamento, serão convertidas em Real, no dia 1a de julho de 1994,
observada a paridade fixada para aquela data, reajustando-se pro
rata tempore os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais
desde o último aniversário até o dia 30 de junho de 1994, inclusive,
de acordo com o índice constante do contrato.
Art. 21. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com
cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que
a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de
pagamento, serão convertidas em Real, no dia 1s de julho de 1994, de
acordo com as disposições abaixo:
I - dividindo-se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação
vigente no dia do aniversário em cada um dos meses imediatamente
anteriores, em número igual aos do último período de reajuste pleno,
pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente em URV nesses mesmos
dias;
U - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes
do inciso anterior;

UI - reconvertendo-se, em Cruzeiros Reais, O valor encontrado
pela URV do dia do aniversário em junho de 1994;
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IV - aplicando-se, pro rata tempore, sobre o valor em Cruzeiros Reais de que trata o inciso anterior, o índice contratual ou legal
até 30 de junho de 1994;
V - convertendo-se em Real o valor corrigido na forma do
inciso anterior pela paridade fixada para aquela data.
§ 1" O cálculo da média a que se refere este artigo será feito com
base nos preços unitários, nos casos dos contratos para aquisição ou
produção de bens para entrega futura, execução de obras, prestação
de serviços, locação, uso e arrendamento, quando as quantidades de
bens e serviços, a cada mês, forem variáveis.
§ 2" No caso de obrigações em que tenha transcorrido um número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a
conversão será feita, na forma do caput deste artigo, levando-se em
conta apenas os valores referentes aos meses a partir da contratação.
§ 3" No caso dos contratos de locação residencial com cláusula
de reajuste com periodicidade de aplicação superior a seis meses, as
disposições do caput deste artigo serão aplicadas tomando em conta
apenas os aluguéis dos primeiros seis meses do último período de
reajuste pleno.
§ 4" Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, os contratos de locação residencial, inclusive os convertidos anteriormente,
poderão ser revistos, a partir de I" de janeiro de 1995, através de livre
negociação entre as partes, ou judicialmente, afim de adequá-los aos
preços de mercado.
§ 5" Efetivada a revisão, o novo valor do aluguel residencial
vigorará pelo prazo mínimo de um ano.
Art. 22. Para os efeitos desta medida provisória, dia de aniversário corresponde:
I - no caso de obrigações pecuuiárias em Cruzeiros Reais com
cláusula de correção monetária por índice de preço, ao dia do vencimento; na falta deste, ao dia do último reajuste; e, na falta deste, ao
dia do surgimento, em qualquer mês, da obrigação, do título, do
contrato ou da parcela contratual;
II - no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição ou
produção de bens para entrega futura, a execução de obras, ou a
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prestação de serviços, que tenham cláusulas de reajuste de preços por
índices de preços setoriais, regionais ou específicos, ou, ainda, que
reflita a variação ponderada dos cursos dos insumos utilizados, ao
último dia de validade dos preços contratuais em cada período de
reajuste.

Art. 23. As disposições desta medida provisória, sobre conversões, aplicam-se aos contratos de que trata o art. 15 da Lei n 2 8.880,
de 1994, e sua regulamentação.
§ 12 Na conversão em Real dos contratos que não contiverem
cláusula de atualização monetária entre a data final do período de
adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade do pagamento,
será deduzida a expectativa de inflação considerada no contrato
relativamente a este prazo, devendo, quando o contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser adotada para a
dedução a variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGPIDI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no mês de
junho de 1994, aplicado pro rata tempore relativamente ao prazo
previsto para o pagamento.
§ 2 2 Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, corrigido também o período
decorrido entre a data do adimplemento da obrigação e da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este período a dedução referida no
parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabelecidos.
§ 32 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 24. Nas obrigações convertidas em Real na forma dos arts.
20 e 21, o cálculo da correção monetária a partir de 12 de julho de 1994
somente é válido quando baseado em índice de preços calculado na
forma do art. 38 da Lei n 2 8.880, de 1994.
§ 12 O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações
a que se refere o caput deste artigo tomará por base preços em Real,
o equivalente em URV dos preços em Cruzeiros Reais, e os preços
nominados ou convertidos em URV dos meses anteriores.

§ 2 2 Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em Real, na forma dos arts. 20 e 21, serão aplicados pro rata
tempore, da data da conversão até a data do aniversário, os índices de
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correção monetária a que estiverem sujeitos, carcuiauos de conIOrmi_
dade com o art. 38 da Lei n" 8.880, de 1994, de acordo com as

respectivas disposições legais, regulamentares, contratuais, ou deci_
sões judiciais com base nas quais tiverem sido constituídos.
§ 3" No cálculo dos índices de que trata este artigo, os preços
em Cruzeiros Reais deverão ser convertidos em URV do dia de SUa
coleta.
§ 4" Caso o índice de preços constantes do contrato não seja
disponível na forma do caput deste artigo, será utilizado, para os fins
do disposto no art. 38 da Lei n" 8.880, de 1994, e nesta medida
provisória, índice equivalente substituto, na forma da regulamenta.
ção a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 5" É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a
aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado de
forma diferente da estabelecida neste artigo.

Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento Ge·
ral da União enviada ao Congresso Nacional, com as modificações
propostas nos termos do art. 166, § 5", da Constituição, serão corrigi.
das para preços médios de 1994, mediante a aplicação, sobre os
valores expressos a preços de abril de 1993, do multiplicador de
66,8402, sendo então convertidos em 1" de julho de 1994 em Reais
pela paridade fixada para aquela data.
§ 1" Serão também convertidos em Real em 1" de julho de 1994,
pela paridade fixada para aquela data, todos os valores expressos em
Cruzeiros Reais em 30 de junho de 1994, constantes de balanços e de
todos os atos e fatos relacionados com a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil.
§ 2" No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores infsriores a R$ 0,01 (um centavo de Real), os mesmos serão representados
por este valor (R$ 0,01).
Art. 26. Como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro na conversão dos contratos relativos à atividade agricola, ficam
asseguradas as condições de equivalência constantes nos contratos
de financiamento de custeio e de comercialização para produtos
contemplados na safra 1993/94 e na safra 1994 com preços mínimos
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de garantia dentro da Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM).
CAPÍTULON
Da Correção Monetária

Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de l' de julho de 1994, inclusive, somente poderá
dar-se pela variação acumulada do IPC-r.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica:
a) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n' 857,
de 11 de setembro de 1969, e o art. 6' da Lei n" 8.880, de 1994;
b) aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens
para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos,
cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou
da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados;

c) às hipóteses tratadas em lei especial.
§ 2' Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a partir
de l' de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o
estabelecido neste artigo.
§ 3' Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em que
haja cláusula de correção monetária por índice de preços ou por índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o
cálculo desses índices, para efeitos de reajuste, deverá ser nesta
moeda até a emissão do Real e, daí em diante, em Real, observado o
art. 38 da Lei n' 8.880, de 1994.
§ 4' A correção monetária dos contratos convertidos na forma
do art. 21 desta medida provisória será apurada somente a partir do
primeiro aniversário da obrigação, posterior à sua conversão em Real.
§ 5' A Taxa Referencial (TR) somente poderá ser utilizada nas
operações realizadas nos mercados financeiro, de valores mobiliários,
de seguros, de previdência privada, de capitalização e de futuros.
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§ 6º Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto no
art. 39 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.

Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em Real com
cláusula de correção monetária por índices de preço ou por índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a
periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual.
§ 1º É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito cláu_
sula de reajuste de valores cuja periodicidade de aplicação seja
inferior a um ano.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às obrigações convertidas
ou contratadas em URV até 27 de maio de 1994, e às convertidas em
Real.
§ 3" A periodicidade de que trata o caput deste artigo será
contada a partir:
a) da conversão em Real, no caso das obrigações ainda expressas
em Cruzeiros Reais;
b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações
expressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994;

c) da contratação, no caso de obrigações contraídas após 1º de
julho de 1994;
d) do último reajuste, no caso de contratos de locação residencial.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica:
a) às operações realizadas no mercado financeiro e no Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), por instituições financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem
assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e aos
financiamentos habitacionais de entidades de previdência privada;

b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei nº 857,
de 1969, e o art. 6º da Lei nº 8.880, de 1994.

§ 5º O Poder Executivo poderá reduzir a periodicidade de que
trata este artigo.
§ 62 O devedor, nos contratos com prazo superior a um ano,
poderá amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente, o saldo
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devedor, desde que o faça com o seu valor atualizado pela variação
acumulada do índice contratual ou do IPC-r até a data do pagamento.
§ 72 Nas obrigações em Cruzeiros Reais, contraídas antes de 15
de março de 1994, e não convertidas em URV, o credor poderá exigir,
decorrido um ano da conversão para o Real, ou no seu vencimento
final, se anterior, sua atualização na forma contratada, observadas
as disposições desta medida provisória, abatidos os pagamentos,
também atualizados, eventualmente efetuados no período.

CAPÍTULO V
Da Amortização da Dívida Mobiliária Federal
Art. 29. Fica criado o Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal, com a finalidade de amortizar a dívida mobiliária
interna do Tesouro Nacional, que será regulamentado pelo Poder
Executivo.
Art. 30. O fundo, de natureza contábil, será constituído através
de vinculação, mediante prévia e expressa autorização do Presidente
da República, a título de depósito:
I
União;

de ações preferenciais sem direito de voto pertencentes à

H - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto,
excedentes ao número necessário à manutenção, pela União, do
controle acionário das empresas por ela controladas por disposição
legal;
IH - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto
das empresas controladas, pela União, em que não haja disposição
legal determinando a manutenção desse controle;
IV - de ações ordinárias ou preferenciais com direito ou sem
direito a voto pertencentes à União, em que esta é minoritária.
Parágrafo único. O percentual das ações a ser depositado no
fundo será fixado em decreto do Poder Executivo.
Art. 31. O fundo será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que promoverá as alienações,
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mediante delegação da União, observado o disposto no art. 32 desta
medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do fundo,
poderá praticar, em nome e por conta da União, todos os atos necessários à consecução da venda em bolsa, inclusive firmar os termos de
transferências das ações alienadas.

Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número, espécie e
classe de ações a serem alienadas.
§ l' As despesas, encargos e emolumentos relacionados com a
alienação das ações, serão abatidas do produto da alienação, devendo
os valores líquidos serem repassados pelo gestor do fundo ao Tesouro
Nacional, juntamente com o demonstrativo da prestação de contas.

§ 2' O produto líquido das alienações deverá ser utilizado,
especificamente, na amortização de principal atualizado de dívida
pública mobiliária interna do Tesouro Nacional e dos respectivos
juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro resumo, no
qual constará a origem dos recursos e a dívida quitada.
§ 3' Os demonstrativos de prestação de contas relativas a cada
alienação de ações, na forma da presente medida provisória, serão
enviados pelo gestor do Fundo do Tribunal de Contas da União.

Art. 33. A amortização da dívida mobiliária interna do Tesouro
Nacional, a que alude o art. 29, poderá, por acordo entre as partes, se
dar mediante dação em pagamento de ações depositadas no Fundo,
não se aplicando à hipótese o disposto na Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993, com as alterações da Lei n' 8.883, de 28 de junho de 1994.
Art. 34. A ordem de dação em pagamento prevista no art. 33
será expedida mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado
da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a qual estabelecerá o
número, espécie e classe das ações, bem assim os critérios de fixação
do respectivo preço, levando em conta o valor em bolsa.
Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste capítulo as empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990.
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CAPÍTULüVI
Das Disposições Tributárias

Art. 36. A partir de 12 de julho de 1994, ficará interrompida, até
31 de dezembro de 1994, a aplicação da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), exclusivamente para efeito de atualização dos tributos, contribuições federais e receitas patrimoniais, desde que os respectivos
créditos sejam pagos nos prazos originais previstos na legislação.

§ 12 No caso de tributos e contribuições apurados em declaração
de rendimentos, a interrupção da Ufir abrangerá o período compreendido entre a data de encerramento do período de apuração e a data
de vencimento.
§ 22 Para os efeitos da interrupção de que trata o caput deste
artigo, a reconversão para Real será efetuada com base no valor da
Ufir utilizada para a respectiva conversão.
§ 32 Aos critérios tributários não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária aplica-se a atualização monetária pela variação
da Ufir, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando for
o caso, a partir do mês correspondente ao término do período de
apuração, nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo da multa
e de acréscimos legais pertinentes.
§ 42 Aos débitos para com o patrimônio imobiliário da União
não pagos nos prazos previstos na legislação patrimonial, ou a diferença de valor recolhido a menor, aplica-se a atualização monetária
pela variação da Ufir entre o mês dovencimento, ou da ocorrência do
fato gerador, e o mês do efetivo pagamento, além da multa de que
trata o art. 59 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e de
acréscimos legais pertinentes.
§ 52 ÀJ3 contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, quando
não recolhidas nos prazos previstos na legislação específica, aplica-se
a atualização monetária pela variação da Ufir entre o mês subseqüente ao de competência e o mês do efetivo recolhimento, sem prejuízo
da multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 62 O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos
incluídos em parcelamento.
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Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos para
com a Fazenda Nacional, pagos indevidamente, dentro do prazo
previsto no art. 36, a compensação ou restituição será efetuada com
base na variação da Ufir calculada a partir do mês seguinte ao do
pagamento.
Art. 38. Nas situações de que tratam os §§ 3', 4' e 5' do art. 36
desta medida provisória, os juros de mora serão equivalentes, a partir
de l' de julbo de 1994, ao excedente da variação acumulada da Taxa
Referencial (TR) em relação à variação da Ufir no mesmo período.
§ l' Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no caput
deste artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art.
161, § 1', da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei
n' 8.383, de 1991, e no art. 3' da Lei n' 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos
incluídos em parcelamento concedido anteriormente à data de entrada em vigor desta medida provisória.

Art. 39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art. 8' da
Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, pago na forma do art. 36
desta medida provisória, será, para efeito de redução do imposto
devido na declaração de ajuste anual, convertido em quantidade de
Ufir pelo valor desta no mês em que os rendimentos forem recebidos.
Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de que
trata o art. 38, no que diz respeito aos tributos e contribuições, exceto
as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, integra os recursos
referidos nos arts. 3', parágrafo único, 4' e 5', § 1', da Lei n" 7.711, de
22 de dezembro de 1988, e no art. 69 da Lei n" 8.383, de 1991, até o
limite de juros previstos no art. 161, § 1', da Lei n' 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Art. 41. A restituição do Imposto de Renda da pessoa física,
apurada na declaração de rendimentos, relativa ao exercício financeiro de 1995, será reconvertida em Real, com base no valor da Ufir no
mês do recebimento.
Art. 42. As pessoas jurídicas farão levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas à adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos desta medida
provisória.
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Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto
neste artigo.
Art. 43. Fica extinta, a partir de 1Q de setembro de 1994, a Ufir
diária de que trata a Lei n" 8.383, de 1991.
Art. 44. A correção monetária das unidades fiscais estaduais
e municipais será feita pelos mesmos índices e com a mesma
periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), de que trata a Lei n Q 8.383, de 1991.
Art. 45. As alíquotas previstas no art. 5Q da Lei nQ 8.033, de 12
de abril de 1990, ficam reduzidas para:
I

zero, nas hipóteses de que tratam os incisos I, IH e IV;

H

quinze por cento, nas hipóteses de que trata o inciso lI.

Art. 46. Os valores constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em Ufir diária serão, a partir de 1Q de setembro
de 1994, expresso ou referenciados em Ufir.
Parágrafo ÚIÚCO. Para efeito de aplicação dos limites previstos
na legislação tributária federal, a conversão dos valores em Real para
ufir será efetuado com base na Ufir vigente no mês de referência.
Art. 47. A partir de 1" de setembro de 1994, a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base na Ufir.
Parágrafo ÚIÚCO. O período da correção será o compreendido
entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte
àquele em que o balanço deverá ser corrigido.
Art. 48. A partir de 1Q de setembro de 1994, a base de cálculo
do imposto de renda das pessoas jurídicas será convertida em quantidade de Ufir, mediante a divisão do valor do lucro real, presumido
ou arbitrado, pelo valor da Ufir vigente no mês subseqüente ao de
encerramento do período-base de sua apuração.
§ 1Q O disposto neste artigo aplica-se também à base de cálculo
do imposto de renda mensal determinada com base nas regras de
estimativa e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital
(art. 17 da Lei n Q 8.541, de 23 de dezembro de 1992).
§ 2Q Na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção da
pessoa jurídica, no curso do período-base, a base de cálculo do imposto
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será convertida em quantidade de Ufir, com base no valor desta
vigente no mês de encerramento do período-base.
Art. 49. O imposto de renda da pessoa jurídica será calculado
mediante a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo expressa em
Ufir.
Art. 50. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei
nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de conversão
em Ufir da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta
medida provisória para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Art. 51. O imposto de renda retido na fonte ou pago pelo contribuinte, relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro
de 1994, incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do
imposto de renda da pessoajurídica será, para efeito de compensação,
convertido em quantidade de Ufir, tomando por base o valor desta no
mês subseqüente ao da retenção.
Parágrafo único. A conversão em quantidade de Ufir prevista
neste artigo aplica-se, também, aos incentivos fiscais de dedução do
imposto e de redução e isenção calculados com base no lucro da
exploração.
Art. 52. São dedutíveis, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro, segundo o regime de
competência, as contrapartidas de variação monetária de obrigações,
inclusive de tributos e contribuições, ainda que não pagos, e perdas
cambiais e monetárias na realização de créditos.
Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de renda
fixa e os ganhos líquidos nos mercados de renda variável continuam
apurados e tributados na forma da legislação vigente, com as seguintes alterações:
I - a partir de 1º de setembro de 1994, o valor aplicado e o
custo de aquisição serão convertidos em Ufir pelo valor desta no mês
da aplicação ou aquisição, e reconvertidos em Real pelo valor da Ufir
do mês do resgate ou da liquidação da operação;
II - o valor das aplicações financeiras e do custo dos ativos
existentes em 31 de agosto de 1994, expresso em quantidade de Ufir,
será reconvertido em Real na forma prevista na alínea anterior.
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§ 1" O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos
auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento,
excetuados os rendimentos do fundo de que trata o § 4º do art. 21 da
Lei nº 8.383, de 1991.

§ 2º São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos
nos resgates de quota de fundos de investimento, de titularidade de
fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de
fundos de investimento.
§ 3º Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento em
Quotas de Fundos de Aplicação Financeira, o disposto no art. 22,
inciso I, da Lei nº 8.383, de 1991.

Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa, para
os efeitos da legislação tributária, as operações de transferência de
dívidas realizadas com instituições financeiras e demaís instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Para os efeitos do art. 18 da Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de 1993, o cedente da dívida é titular da
aplicação e beneficiário da liquidação da operação.
Art. 55. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a
partir de 1º de setembro de 1994, os tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no mês em que ocorrer o fato
gerador ou no mês em que se encerrar o período de apuração.

§ 1º Para efeito de pagamento, a reconversão para Real far-se-á
mediante a multiplicação da respectiva quantidade de Ufir pelo valor
desta vigente no mês do pagamento, observado o disposto no art. 36
desta medida provisória.
§ 2º A reconversão para Real, nos termos do parágrafo anterior, aplica-se, inclusive, aos tributos e contribuições relativos a fatos
geradores anteriores a 1º de setembro de 1994, expressos em Ufir,
diária ou mensal, conforme a legislação de regência.
Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as contribuições sociaís arrecadadas pelo INSS serão convertidas em Ufir, com
base no valor desta, no mês subseqüente ao de competência.
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Parágrafo único. Aplica-se às contribuições de que trata este
artigo o disposto nos §§ l' e 2' do artigo anterior.

Art. 57. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se verifique a partir de l' de agosto de 1994, o pagamento da contribuição
para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), instituída pela
Lei Complementar n' 70, de 30 de dezembro de 1991, e das contribn,
ições para o Programa de Integração Social e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) deverá ser
efetuado até o último dia útil do primeiro decêndio subseqüente ao
mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 58. Os arts. 10 e 66, da Lei n" 8.383, de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. ..

..

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

III -

a quantia equivalente a cem Ufir's por dependente;

••.••.......................••...............................•............................••....•.......»

«Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de
tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
§ l' A compensação só poderá ser efetuada entre tributos,
contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2' É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3' A compensação ou restituição será efetuada pelo valor
do tributo ou contribnição ou receita corrigido monetariamente
com base na variação da Ufir.
§ 4' As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da
União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) expedirão
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo.»
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Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a
falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei nº 8.846, de 21 de
janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no
ano-calendário correspondente, dos incentivos e beneficios de redução
ou isenção previstos na legislação tributária.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
ou beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação
pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
Art. 61. A partir de 1º de setembro de 1994, os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de
contribuições arrecadadas pela União, constituidos ou não, cujos fatos
geradores ocorrerem até 31 de agosto de 1994, expressos em Ufir,
serão convertidos para Real com base no valor desta no mês do
pagamento.
Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores ocorram a partir de 1º de
setembro de 1994, serão convertidos em quantidade de Ufir com base
no valor desta no mês da ocorrência do fato gerador e reconvertidos
para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufír pelo valor
desta vigente no mês do pagamento.
Parágrafo único. No caso das contribuições sociais arrecadadas
pelo INSS, a conversão dos débitos para Ufir terá por base o valor
desta no mês subseqüente ao de competência da contribuição.
Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da parcela
a pagar será determinado mediante a multiplicação da respectiva
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês do pagamento.
Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a partir de 1º de setembro de 1994, o valor do débito será
consolidado em Ufir, conforme a legislação aplicável, e reconvertido
para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor
desta vigente no mês do pagamento.
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CAPÍTULO VII
Disposições Especiais
Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda nacional
e estrangeira, serão processados exclusivamente através de transfs,
rência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita
identificação do cliente ou do beneficiário.
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, em
espécie, dos valores:
a) quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$ 10.000,00
(dez mil reais);
c) quando comprovada a sua entrada no País ou sua saída do
País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes do
Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo,
dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País
e saída do País da moeda nacional.
§ 3º A não observância do contido neste artigo, além das sanções
penais previstas na legislação específica, e após o devido processo
legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites referidos no
§ 1º deste artigo, em favor do Tesouro Nacional.
Art. 66. As instituições financeiras e as demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que apresentem insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou efetuem saques
a descoberto na Conta Reservas Bancárias, ficam sujeitas aos custos
financeiros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, sem prejuízo
das cominações legais previstas no art. 44 da Lei nº 4.595, de 1964.
Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no minimo aos da linha de empréstimo de liquidez.
Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, no
exercício de sua competência legal, às instituições financeiras e às
demais entidades por ele autorizadas a funcionar, bem assim aos
administradores dessas instituições e entidades, terão o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica às infrações
de natureza cambial.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará a gradação
das multas a que se refere o caput deste artigo.
Art. 68. Os depósitos das instituições financeiras bancárias
mantidos no Banco Central do Brasil e contabilizados na conta
Reservas Bancárias são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista
ou de outra natureza, contraída por essas instituições ou quaisquer
outras a elas ligadas.
Parágrafo. único. A impenhorabilidade de que trata o caput
deste artigo não se aplica aos débitos contratuais efetuados pelo
Banco Central do Brasil e aos decorrentes das relações das instituições financeiras com o Banco Central do Brasil.
Art. 69. A partir de lº deju1ho de 1994, fica vedada a emissão,
pagamento e compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00
(cem reais), sem identificação do beneficiário.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 70. A partir de 1º de julho de 1994, o reajuste e a revisão
dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão:
I - conforme atos, normas e critérios a Serem fixados pelo
Ministro de Estado da Fazenda;

II - anualmente.
§ 1º O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no
inciso II deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação dos
niveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica, reajustes
e revisões de que trata a Lei nº 8.631 de 4 de março de 1993.

Art. 71. Ficam suspensos, até 30 de junho de 1995:
I - a concessão de avais e quaisquer outras garantias, para
qualquer fim, pelo Tesouro N acionaI ou em seu nome;
II - a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral da
União;
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IH - a colocação, por parte dos órgãos autônomos, autarquias,
empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações da União
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
de qualquer título ou obrigação no exterior, exceto quando vinculado
à amortização de principal corrigido de dívida interna ou externa;
IV - a contratação, por parte dos órgãos e entidades mencionados no inciso anterior, de novas operações' de crédito interno ou
externo, exceto quando vinculada à amortização de principal corrigido
de dívida interna ou externa, quando referente a operações mercantis
ou quando relativa a créditos externos de entidades oficiais de financiamentos de projetos públicos;
V - a conversão em títulos públicos federais de créditos
oriundos da Conta de Resultados a Compensar (CRC) objeto da Lei
nº 8.631, de 1993, com as alterações da Lei nº 8.724, de 28 de outubro
de 1993.
§ 1º O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo de que trata o
caput deste artigo.
§ 2º Durante o prazo de que trata o caput deste artigo, qualquer
pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral da
União deverá ser previamente apreciado pela Junta de Conciliação
Orçamentária e Financeira de que trata o Decreto de 19 de março de
1993, para fins de compatilibização com os recursos orçamentários.
§ 3º O disposto nos incisos I, IV e V deste artigo não se aplica
ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras públicas
federais.
§ 4º Em casos excepcionais, e desde que de acordo com as metas
de emissão de moeda constantes desta medida provisória, o Presidente da República, por proposta do Ministro de Estado da Fazenda,
poderá afastar a suspensão de que trata este artigo.

Art. 72. Os arts. 23 e 58 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de
1962, modificados pela Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964, passam
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 23
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§ 2" Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada
um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário
que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo
Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado
pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor
que nela intervierem.
§ 3" Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do
cliente, punível com multas de 5 (cinco) a 100% (cem por cento)
do valor da operação, a declaração de informações falsas no
formulário a que se refere o § 2".
•...........•.......................•..•......................••........................................»

«Art. 58. As infrações à presente lei, ressalvadas as penalidades específicas constantes de seu texto, ficam sujeitas a
multas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem aplicadas
pelo Banco Central do Brasil, na forma prescrita em regulamento
a ser baixado pelo Conselho Monetário Nacional.»
Art. 73. O art. I" da Lei n" 8.392, de 30 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. P É prorrogado até a data da promulgação da lei
complementar de que trata o art. 192 da Constituição o prazo a
que se refere o art. 1" das Leis n" 8.056, de 28 de junho de 1990,
n" 8.127, de 20 de dezembro de 1990, e n" 8.201, de 29 dejunbo
de 1991, exceto no que se refere ao disposto nos arts. 4", inciso I,
6" e 7", todos da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964.»
Art. 74. Os arts. 4", 6" e 19 da Lei n" 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4º

.

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias,
em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene
e limpeza;
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XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comer,
cializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de mercadorias
e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e
limpeza;
XX - Loja de conveniência e drugstore - estabelecimento
que, mediante auto-serviço ou não, comercializa diversas merea,
dorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre
as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e
apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período
do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados."
«Art. 6º A dispensação de medicamentos é privativa de :
a) farmácia;
b) drogaria;

c) posto de medicamento e unidade volante;
d) dispensário de medicamentos;

e) supermercado;
f) armazém e empório;

g) loja de conveniência e drugstore.
§ 1º A dispensação de medicamentos em supermercado,
armazém e empório, loja de conveniência e drugstore é limitada
ao fornecimento de drogas e medicamentos anódinos que não
dependem de receita médica.

§ 2º Para atendimento exclusivo a seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos, anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal."
«Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamento, a unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório, a loja de conveniência e a drugstore»
Art. 75. O art. 4º da Lei nº 7.862, de 3D de outubro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 4' Os resultados positivos do Banco Central do Brasil,
apurados em seus balanços semestrais, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.
§ l' Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão
destinados à amortização da dívida pública do Tesouro Nacional,
devendo ser amortizado, prioritariamente, o principal atualizado
e os respectivos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal
interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do
Banco Central do Brasil.
§ 2' Excepcionalmente, os resultados positivos do segundo
semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao Tesouro
Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.

§ 3' Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusivamente, para
amortização do principal atualizado e dos respectivos encargos
da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.
§ 4' O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao
resultado referente ao primeiro semestre de 1994.»

Art. 76. O art. 17 da Lei n' 8.880, de 1994, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se os atuais §§ 2' e
3' para §§ 4' e 5'.
«Art. 17

.

§ l'

.

§ 2' Interrompida a apuração ou divulgação do IPC-r, caberá ao Ministro de Estado da Fazenda fixá-Io com base nos
indicadores disponíveis, observada precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais de pesquisa.
§ 3' No caso do parágrafo anterior, o Ministro de Estado da
Fazenda divulgará a metodologia adotada para a determinação
do IPC-r.»
Art. 77. O art. 36 da Lei n' 8.880, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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«Art. 36

.

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

§ 2" A justificação a que se refere o caput deste artigo
far-se-á perante a Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda.»

Art. 78. Os arts. 7", 11,20,23,42,47 e 54 da Lei n" 8.884, de 11
junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7Q

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

XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno, dispondo
sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, normas de
procedimento e organização de seus serviços internos, inclusive
estabelecendo férias coletivas do Colegiado e do Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem aquele
referido no § 6" do art. 54 desta lei;
XXII - indicar o substituto eventual do Procurador-Geral
nos casos de faltas, afastamento ou impedimento.

Art. 11.

.

§ 3" Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o Presidente
do Cade nomeará o substituto eventual, dispensada a aprovação
pelo Senado Federal, fazendo ele jus à remuneração do cargo
enquanto durar a substituição.

Art. 20

..

§ 3" A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este
percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da
economia.
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Art. 23

.

lU - No caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou privado, bem como quaisquer associações de
entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não
exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o
critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis
mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência
(Ufir), ou padrão superveniente.
Art. 42. Recebido o processo, o Presidente do Cade o distribuirá, mediante sorteio, ao Conselheiro-Relator, que abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo de vinte dias.
Art. 47. O Cade fiscalizará o cumprimento de suas decisões.

Art. 54

.

§ 3" Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 100.000.000 (cem milhões) de Ufir, ou unidade de valor
superveniente.

Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2" do art. 29 da Lei
8.880, de 1994, serão deduzidas as antecipações concedidas a
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qualquer título no período compreendido entre a conversão dos salários para URV e a data-base.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se imediatamente, independentemente de regulamentação.
Art. 80. Será aplicado ao salário dos trabalhadores em geral,
quando a conversão de seus salários em URV tiver sido efetuada
mediante a utilização de URV diversa daquela do efetivo pagamento,
o maior dos valores resultantes da aplicação do disposto no art. 27,
caput, e em seu § 3", da Lei n" 8.880, de 1994.
Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto n" 91.152, de 15 de março
de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar
recursos contra decisões do Banco Central de Brasil, relativas à
aplicação de penalidades por infrações à legislação cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste
artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização, reorganização
e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, podendo, inclusive, modificar sua composição.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 82. Observado o disposto no art. 23, § 3", ficam revogadas
as Leis n" 5.601, de 26 de agosto de 1970, e n" 8.646, de 7 de abril de
1993, o inciso III do art. 2" da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990, o
parágrafo único do art. 10 da Lei n" 8.177, de 1" de março de 1991,
acrescentado pelo art. 27 da Lei n" 8.178, de 1" de março de 1991, o
art. 16 da Lei n" 8.178, de 1" de março de 1991, o § 5" do art. 2" da
Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a alínea a do art. 24
da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de 1992, o art. 11 da Lei n" 8.631,
de 4 de março de 1993, o § 1" do art. 65 da Lei n" 8.694, de 12 de
agosto de 1993, o art. 11 da Lei n" 8.880, de 27 de maio de 1994, o art.
59 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, e demais disposições em
contrário.
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Parágrafo único. Aplicam-se somente aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994 os seguintes dispositivos:
a) art. 10, inciso IH, da Lei nº 8.383, de 1991, com a redação dada
pelo art. 58 desta medida provisória;
b) arts. 38, 48 a 51, 53, 55 a 57 desta medida provisória, este
último no que diz respeito apenas às contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimõnio
do Servidor Público (PISlPasep).
Art. 83. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 978, de 20 de abril de 1995.
Art. 84. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobin
Pedro Malan
PauloPaiua
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.005, DE 25 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a moteria constantes da Lei n" 8.177, de 1º de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O art. 30 daLeinº8.177, de lºdemarço de 1991, alterado
pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos
recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I -

III -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
Ooj. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.

lQ'1Q

expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991; nas
operações de troca por BrazilInvestment Bond (BIB), de que trata
o ,art. l' desta lei; e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.
........................................................................................................»

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei n' 8.249/91 passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 9 .••.••..•..•..•.••..•..•.••.••.•..••.••.•..••.•..••.••.•..•..•.••.••.••..•..••••.•
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990 .»
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 979, de 25 de abril de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.006, DE 25 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a segninte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):1821-1994, maio 1995.

l!1~n

Art. 12 Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 72 , inciso XI, da Constituição.
Art. 22 Toda empresa deverá convencionar com seus emprega_
dos, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 12 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 22 O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
Art. 32 A participação de que trata o art. 22 não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ lº Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 22 É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 32 A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
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§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoajuridica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I - mediação;
11 - arbitragem de ofertas finais.
§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5º A participação de que trata o art. 1º desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 980, de 25 de abril de 1995.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiua
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.007, DE 26 DE MAIO DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3Q As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
n - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
In - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
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Art. 4Q OS recursos do Fundo de Participação PISlPasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1Q de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1Q do art. 5Q e no art. 6Q desta
medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
Art. 5Q O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos
recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os de que trata o art. 9Q desta medida provisória, em
operações de financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção ou comercialização de bens com reconhecida
inserção internacional.
§ 1" Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.
§ 2Q O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat),
Art. 6Q OS recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5Q desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3Q da Lei n Q 8.019, de 11 de abril de 1990.
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Art. 7º A partir de 1º de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4º desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 8º A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS/Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 9º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 10. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 7º desta medida provisória.
Art. 11. A partir de 1º de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 12. Observado o disposto no art. 7º, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei nº 8.177, de 1º de
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março de 1991, e os §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 8.019, de 11 de
abril de 1990.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 981, de 28 de abril de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiua
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.008, DE 26 DE MAIO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
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níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3Q As gratificações de que tratam os arts. 1Q e 2Q terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2 Q da Lei n" 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2 Q da Lei n Q 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ 1Q As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2 Q OS servidores titulares de cargos de que tratam os arts.
1Q e 2 Q , quando cedidos para órgãos e entidades do Governo
Federal, para o exercício de funções de confiança, perceberão as
gratificações;
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3 Q Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2 Q, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4 Q As gratificações a que se referem os arts. 1Q e 2Q serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a gratificação de atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5Q As gratificações serão pagas a partir de 1Q de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1".
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Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 983, de 28 de abril de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
Valor
Classes

Carreiras

Padrões

Correspondente
aos Padrões

doAnexo II da

Quant.
de Cargos

Lei n Q 8.460/92
Inicial
«A»

Oficial de
Chancelaria

Especial

Subtotal
Inicial
«A»

Assistente de
Chancelaria

Especial
Subtotal

Total Geral

de I a VIII
dela VII
delaV

D-I a C-IlI
C-IV a B-IV
B·VaA-IlI

de I a VIII
de IaVII
delaV

D·I a C·IlI
C-IVaB-IV
B-VaA-IlI

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.009, DE 26 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Mi~
nistério da Fazenda, e dá outras prooidên:
cíae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2º São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3º São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 1º São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2º Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4º O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e de órgãos
da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5º Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no

art. 1º, inciso I, e § 1º, do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
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Parágrafo único. A vantagem referida neste artigo fazem jus
também os titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73,
de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 984, de 28 de abril de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação

Situação Nova
Código

N 2de
Cargos

Denominação

Código

II Gabinete do Advogado-Geral da União

10
3
1
6
3
2

11
5

Consultor da
União

Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de
Gabinete
As sessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Diretor de
Divisão

\.iOI. LeIS

10
DAS 102.5
3
DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2

1
6
3
2
16

DAS 101.1
5

Consultor da
União

DAS 102.6

Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Coordenador

DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3
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ANEXO I!

Advocacia-Geral da União
N! de Cargos

T
I

I
1
1

I

Denominação

Código

Gabinete do Consultor-Geral da União
Assessor Jurídico

I

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

I

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

11 Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União

CorregedorAuxiliar
Chefe de Gabinete

5
1
5
2
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

8

Coordenador

2
1
3

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Situação Anterior
NlIde
Cargos

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Denominação

101.6
101.4
102.3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1

Situação Nova
Código

NlIde
Cargos

Denominação

Código

IH Gabinete do Procurador-Geral da União
3

Adjunto do
Procurador-Geral
da União

2

Assessor Jurídico

DAS 102.4
DAS 102.3

5

Adjunto do
Procurador-Geral
da União

4
1

Assessor Jurídico

2
1

8
1
2
4
2

DAS 102.5
DAS 102.3

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico

Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Coordenador

-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
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ANEXO III

Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos

I

Denominação

Código

1 Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1
4
2
2
1
3
6

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

II Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária
DAS 101.3
1
Chefe de Gabinete
DAS 102.3
3
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
DAS 102.2
2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
2
Coordenador
DAS 101.3
1
DAS 101.2
Chefe de Divisão
3
Chefe de Serviço
DAS 101.1
6

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos

I

Denominação

I

I Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
e Rio de Janeiro: estrutura unitária
4
Assessor Jurídico
2
Assessor Técnico
1
Coordenador

Código

São Paulo
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

II Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
1
1

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

I

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

UI Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí,
Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1
1
1

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

I

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3
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NlI de Cargos

N

1
1

I

Denominação

I

Código

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima
e Tocantins: estrutura unitária

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

I

DAS 102.3
DAS 102.2

I

Código

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
NlI de Cargos

I

Denominação

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A (quatro procuradorias) :
estrutura unitária

2

DAS 102.2

Assessor Jurídico

II Procuradorias Seccionais da União - Padrão B (nove procuradorias) :

estrutura unitária

1

DAS 102.2

Assessor Jurídico

III Procuradorias Seccionais da União - Padrão C (vinte e oito procuradorias) :
estrutura unitária
DAS 102.2
1
Assessor Jurídico

I

I

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
NlI de Cargos

I

Denominação

I

Código

Diretoria-Geral de Administração
1
2
3

I

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

I

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.010, DE 26 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I" O § 6" do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n'' 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20
.
§ 6" A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
....................................................................................................... .»

"Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1" A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2" Na hipótese da concessão do benefício após o prazo estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir do
nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento."
«Art. 40
.
§ 1" A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2" É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § I" do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2" Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6" do
art. 20 e no art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3" O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de I" de janeiro de 1996.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 985, de 28 de abril de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 26 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.011, DE 26 DE MAIO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo Il da Lei nº 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § lº do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2º A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1º Para fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, H e IH desta medida provisória.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-sa-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
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o Anexo n da Lei nO 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4° Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6° da
Lei n" 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nelas
previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
n - a implementação do disposto no inciso I do art. 3° da Lei
nO 8.448, de 21 de julho de 1992;
In - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5° O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de ro de dezembro de 1994, passa a ser
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6° Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo n da Lei nO 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de ro
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7" O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8° As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 986, de 28 de abril de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se o disposto no § l° do art. ro da Lei Delegada
nO 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da
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Lei n Q 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em
contrário, a partir de 1Q de setembro de 1994.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicáveis aos servidores das Carreiras de Diplomatas,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Tenitórios Federais, Orçamento, de FinanÓas e Controle, Procuradoria da
Fazenda N acionai, Especialistas em Políticas Públicas e estão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.
CL
Superior
Intermediário
Auxiliar
P
40 Horas
30 Horas
40 Horas
SORoras
40 Horas
30 Horas
322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46

150,35
143,17

174,83

112,76
107,3S

136,32

102,24

247,56

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73

284,37
276,17

232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

88,33
84,13
80,15
76,37

VI
V
IV
III

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,9S
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66,09
63,01
60,07
57,27

V
IV
III

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

III

429,51

A

11
I

401,88

375,55

B

VI
V
IV
III

330,08
310,48
301,52

11
I

C

11
I

D

11
I

292,82
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ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação
Juiz-Presidente
Juiz

Vencimento Básico

429,51
409,06

ANEXO I-B DA MEDIA PROVISÓRIA Nº
DE
DE 199
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (Art. 7'1 da Lei
nl! 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial
Advogado da União de Primeira Classe
Advogado da União de Segunda Classe

429,51
401,88
375,55

170,92
163,38
156,17

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério Superior

Classe
Titular
Adjunto

Nível
U

4
3
2
1

2DHoraS
Graduado
214,75
171,80

163,62
155,83
148,41

40 Horas
Graduado
429,50
343,60
327,24

311,66
296,82

Assistente

4
3
2
1

134,92
128,49

4
3
2
1

105,95

211,90

Auxiliar

100,91
96,10

201,82
192,20

91,52

183,04

122,38
116,55

269,84
256,98
244,76
233,10
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério de 1° e 21:! Graus
20 Horas

Classe
Titular

E

D

C

B

A

40 Horas
Graduado

Nível
U

Graduado
198,67

4
3
2
1

165,55
157,66
150,16
143,01

315,32
300,32
286,02

4
3
2
1

130,00
123,81
117,91
112,30

260,00
247,62
235,82
224,60

4
3
2
1

105,95
100,90

211,90
201,80
192,20
183,04

4
3
2
1

86,33

4
3
2
1

397,34
331,10

96,10
91,52
82,23
78,31

172,66
164,46
156,62

74,58

149,16

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72
134,02
127,64

121,56

ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicáveis aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas
Leis n!!s 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnicos-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. 3!!e seguintes da Lei n 27,596/87 dos servidores do lhama,
Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRB, FCP, LBA,Funai, Funeg; FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.
Auxiliar
Superior
Intermediário
CL
P
40 Horas
30 Horas
40 Horas
30 Horas
40 Horas
30 Horas

11
1

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

VI
V
N

302,05
282,67
273,11

111

263,88

226,54
212,00
204,83
197,91
191,22
184,78

181,77
175,13
168,73
162,59
156,67
150,96

136,33
131,35
126,55
121,94
117,50

111
A

B

11
1

254,97
246,37

113,22

137,60

103,20

131,27
125,25

98,45

119,51

89,63

114,04

108,84

85,53
81,63

103,88
99,16
94,66

77,91
74,37
71,00
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CL

P

C

VI
V
1V
III
II
1

238,05
230,04
222,29
214,82
207,60
200,63

178,54
172,53
166,72
161,12
155,70
150,47

D

V
1V
III
II

193,91
187,41
181,14
175,10
169,24

145,43
140,56
135,86
131,32
126,93

1

Superior
40 Horas 30 Horas

Intermediário
40 Horas 30 Horas
109,11
145,48
140,21
105,15
135,13
101,35
130,24
97,68
125,54
94,15
121,02
90,77
116,66
112,47
108,42
104,55
100,82

87,49
84,35
81,33
78,41
75,61

Auxiliar
40 Horas Sô Horaa
90,37
86,29
82,40
78,70
75,18
71,81

67,78
64,72
61,80
59,02
66,39
53,86

68,63
65,58
62,67
59,92
57,28

51,47
49,18
47,01
44,94
42,96

ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
ANEXO II DA LEI Nº 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo
35% do soldo
20% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de Graduação Inferior a
Terceiro Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

Percentuais
70% do soldo
60% do soldo

50% do soldo
35% do soldo
20% do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentuais

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço

90%do soldo
70%do soldo
60%do soldo

Transferidos ex-offícío, para a inatividade remunerada, com
meDOSde 30 anos de serviço

40% do soldo

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicáveis aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, lncra, CFIAer, IBPC, Ibac, FEN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnicos-Administrativos das Instituuições Federais de Ensino conforme art. 3(/ e
seguintes da Lei n2 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis n'a
5.645/70 e 6.550/78.
Superior
Intermediário
Auxiliar
CL
P
40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas
A

B

III
II
1

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

V1

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

V
N
III
II
I

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66,02
63,01
60,07
57,27

V
N
III
II
I

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

V
N

1II
II
I

V1

C

D
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ANEXO V-A DA MEDIDA PROV1SÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

-Iuía-Preeídente

429,51
409,06

Juiz

ANEXO I-B DA MEDIDA PROV1SÓRIA
Advocacia-Geral da União
Denominação

Grat. art. 72da
Lei n2 3.460/92
170,92
163,38

Vencimento Básico

Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria
Advogado da União de Segunda Categoria

429,51
401,88
375,55

156,17

ANEXO V1 DA MEDIDA PROV1SÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério Superior
20 Horas
40 Horas
Classe
Nível
Graduado
Graduado
Titular
214,76
U
429,51

Adjunto

Assistente

Auxiliar

4
3
2
1

176,91
169,29

353,82
338,58

162,00

324,00
310,05

155,03

4
3
2
1

142,23
136,10
130,24

284,45

124,63

249,26

4
3
2
1

114,34
109,42

272,20
260,48
228,68

104,71

218,83
209,41

100,20

200,39

ANEXO V1-A DA MEDIDA PROV1SÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério de 12 e 211 Graus
20 Horas
40 Horas
Nível
Graduado
Graduado
Classe
Titular
397,34
198,67
U

E

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89

336,09
321,62
307,77

147,26

294,52

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.

1952
Classe
D

C

B

A

20 Horas

40 Horas

Nível

Graduado

Graduado

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

272,70
260,96
249,72
238,97

4
3
2
1

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

4
3
2
1

94,52
90,02
85,74
81,65

189,04
180,04
171,47
163,30

4
3
2
1

77,03
73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,08

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA
(A partir de 1º de Dezembro de 1994)
ANEXO II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual
150% do soldo
130% do soldo

110% do soldo
80% do soldo
60% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria II
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo Exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto ou Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior
Oflcíal-Intermedíario, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

Percentual
150% do soldo
130% do soldo
110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85%do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3 2
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço ou mais
Transferidos ex-offício, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

Percentual

180% do soldo
140%do soldo
120%do soldo
80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.012, DE 26 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a fixação das mensalidades
escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Os valores das mensalidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior do ano letivo de 1994, convertidos de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV) ou Real, não
sofrerão reajustes até que sejam completados doze meses da conversão ou até a data-base dos professores do estabelecimento de ensino,
em 1995, caso esta venha a ocorrer primeiro.
Art. 2Q Quando ocorrer uma das situações previstas no artigo
anterior, o valor da mensalidade escolar será ajustado pela variação
acumulada do IPC-r ocorrida entre 1Qde julho de 1994 e o mês do
reajuste, dividido em duas parcelas mensais sucessivas, incidindo
sobre o valor convertido em 1994, não podendo a primeira parcela ser
superior a sessenta por cento da variação acumulada do IPC-r.
Q
§ 1 Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação
ponderada dos custos, o excedente será repassado às mensalidades
em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual valor, desde que
decorra o prazo de sessenta dias, contados a partir da data em que se
tornar exigível a primeira parcela do ajuste a que alude o parágrafo
precedente.
Q
§ 2 Sempre que necessário, a Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no âmbito de suas atribuições, poderão
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exigir comprovação documental que justifique o excedente da eleva_
ção ponderada.
§ 3 Q Apresentada integralmente a documentação requerida, o
Ministério da Fazenda manifestar-se-á no prazo máximo de trinta
dias, findos os quais, sem manifestação, entender-se-á legitimado o
reajuste.
§ 4Q A partir da data em que recebida a comunicação de que
trata o § 2Q e enquanto não ocorrida manifestação comissiva Ou
omissiva do Ministério da Fazenda, é vedado ao estabelecimento de
ensino exigir mensalidade em que computada a parcela relativa ao
excedente da elevação ponderada.
§ 5Q Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não justificar o repasse do excedente da elevação ponderada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de que
Q,
Q,
trata Oart. 5 § 6 da Lei n Q7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 3º Os encargos educacionais anteriormente fixados nos
Q
termos da Lei n 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os cursos de
regime semestral, com inicio a partir de julho de 1994, observarão o
disposto nesta medida provisória.
Art. 4 Q OS alunos já matriculados terão a preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regimento do estabelecimento de ensino, em igualdade de condições com os demais
alunos e observado o calendário escolar da instituição de ensino.
Art. 5Q São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas.
Art. 6Q São legitimados à propositura de ações coletivas para a
defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, concorrentemente as entidades e órgãos públicos competentes, nos termos
da legislação vigente.
Art. 7Q O art. 39 da Lei n Q8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»
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Art. 8' O termo de compromisso de ajustamento, previsto no §
5' do art. 2', será exigido, nos contratos firmados entre os estabelecimentos de ensino e os pais de alunos ou alunos, de acordo como
disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei n' 8.078, de 1990.
Art. 9' Às instituições referidas no art. 213 da Constituição, que
descumprirem o disposto nesta medida provisória, é vedado firmar
convênio ou contrato com órgãos ou entidades da Administração
pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão, em
ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a prestação de
serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 988, de 28 de abril de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991, e
a Lei n' 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.013, DE 26 DE MAIO DE 1995
Altera as Leis nQs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I" O art. 6" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6" O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desempro,
go, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
Art. 2" Os arts. 17 e 19 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribnir os recursos da Seguridade Social refe·
ridos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados em base na Medida Provisória n" 989, de 28 de abril de 1995.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.014, DE 26 DE MAIO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade GDP das atividades defínanças, controle, orçamento e planejamento, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.

1957

Art. 1Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
II -

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;

III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1Q do art. 2Q desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2Q A gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2Q da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n Q 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2Q da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.

§ 2Q OS servidores titulares de cargos de que trata o art. 1",
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrante dos sistemas referidos nos arts. 4Q e 11 da Medida ProviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíha,

HHtb):H:S~1-1::l::l4,mato 1::1:10.

1958
sória nº 994, de 11 de maio de 1995, para o exercício de cargos em
comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão
de nível DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente.
§ 3º Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4º A gratificação de que trata o art. 1º será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1º de março de 1995, em valor equivalente a 70% do
previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e 36% para
o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1º.
§ 6º Ficam vedadas, a partir deste data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3º Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1º A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei n'' 8.852, de
1994.
§ 2º A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
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§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 2', alínea a e b, e
3' do artigo anterior.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.
Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 982, de 28 de abril de 1995.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.015, DE 26 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção f
Da Estrutura
Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;

b) a Advocacia-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o
Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública
e com a sociedade, tendo como estrutura básica:
I
Ir vOl. LeIS

Conselho do Programa Comunidade Solidária;
Gabinete;
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IH

Subchefia-Executiva;

IV

Subchefia para Assuntos Parlamentares;

V

Snbchefia de Coordenação da Ação Governamental;

VI

Subchefia para Assuntos Jurídicos;

VII

Subchefia de Relações Intergovernamentais.

Art. 3 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
Q

I

Gabinete;

H

Subsecretaria-Geral;

IH

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;

V

Assessoria Especial;

VI

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4 À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo, e de
implantação de programas informativos e de educação à distãncia,
cabendo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publicidade dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura
básica:
Q

I
H

Gabinete;
Subsecretaria-Executiva;

IH

Subsecretaria de Imprensa e Divulgação;

IV

Subsecretaria de Comunicação Institucional;

V

Subsecretaria de Programas de Educação à Distãncia.
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Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públ],
cas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades' permanentes necessárias ao execício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica:
I - Gabinete;
H - Subsecretaria-Executiva;
HI - Subsecretaria de Inteligência;
IV - Subsecretaria de Programas e Projetos;
V - Subsecretaria de Análise e Avaliação;
VI - Centro de Estudos Estratégicos;
VII - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações.
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e pela segurança dos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República, bem como dos respectivos
palácios presidenciais, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
H
Subchefia-Executiva;
IH
Subchefia da Marinha;
IV
Subchefia do Exército;
V - Subcnefia da Aeronáutica;
VI - Subchefia de Segurança.
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Art. 7' O Conselho de Governo, que tem por competência assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação
governamental, será dividido em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo
Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;

II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ l' Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários-Executivos dos Ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designados pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação do Presidente da República.

§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais Câmaras.
§ 4' O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento e
Orçamento integrarão as Câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das Câmaras e Comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1'.

Art. 8' À Advocacia-Geral da União compete assessorar o Presidente da República em assuntos de naturezajuridica, a uniformizar
ajurisprudência administrativa federal e coordenar, supervisionar e
controlar as atividades do serviço juridico da Administração Pública
Federal, representar a União judicial e extrajudicialmente, bem como
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desempenhar as demais atribuições previstas na Lei Complementar
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Miuistro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da Repúbl],
ca nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo úuico. O Alto Comando das Forças Armadas reunir,
se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secreta,
riado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários-Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
governamentais visando o atendimento da parcela da população que
não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em
especial o combate à fome e à pobreza.
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Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o inciso I do art. 2Q•
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
da Administração Federal e Reforma do Estado;
II - da Aeronáutica;
III - da Agricultura, do Abastecimento e da Refonna
Agrária;
da Ciência e Tecnologia;
IV
das Comunicações;
V
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
do Exército;
VIII
da Fazenda;
IX
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
de Minas e Energia;
XIV
do Planejamento e Orçamento;
XV
da Previdência e Assistência Social;
XV1
das Relações Exteriores;
XV11
da Saúde;
XV1II
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XIX
XX

do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada Ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárqnica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;

c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
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fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessários à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessários à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;
UI - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
a) política agrícola, abrangendo a produção, a comercialização, o abastecimento, a armazenagem e a garantia de preços minimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
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o) assistência técnica e extensão rural;
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive a administração, outorga, o controle e a fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;
b) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b)

proteção do patrimõnio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e
educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
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c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
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e)

turismo;

fJ formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval;

b) constituição, organização, efetivos e aparelhamento e adestramento das forças navais;

c) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
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d) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação ou da defesa
nacional;
e) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
fJ adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
g) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
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g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constitnição;

j) defesa civil;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
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g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ l' Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

SeçãoIII
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
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IH

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ 1" No Ministério da Fazenda as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 2" Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I, deste artigo, além da supervisão e da coordenação
das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3" Integram a estrutura das Secretarias-Executivas uma
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e uma Subsecretaria
de Assuntos Administrativos.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. São órgãos específicos dos Ministérios:
I Estado:

no Ministério da Administração Federal e Reforma do

a) Secretaria de Recursos Logísticos;

Secretaria-de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
c) Secretaria de Recursos Humanos;
b)

d) Secretaria de Reforma do Estado;

H - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) Conselho Nacional de Política Agrícola;

b) Comissão Especial de Recursos;

c) Secretaria de Política Agrícola;
d) Secretaria de Defesa Agropecuária;
e) Secretaria de Desenvolvimento Rural;

fJ Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
g)

Instituto Nacional de Meteorología;
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III -

no Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia;
b) Conselho Nacional de Informática e Automação;
c) Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) Secretaria de Coordenação de Programas;
e) Secretaria de Tecnologia;

fJ Secretaria de Política de Informática e Automação;
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
h) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;
i) Instituto Nacional de Tecnologia;
j) Comissão Técnica Nacional de Biossegurança;

g)

IV -

no Ministério das Comunicações:

a) Conselho Nacional de Comunicações;
b) Secretaria de Fiscalização e Outorga;
c) Secretaria de Administração de Radiofreqüências;
d) Secretaria de Serviços de Comunicações;

V -

no Ministério da Cultura:

a) Conselho Nacional de Política Cultural;

b) Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;

c) Comissão de Cinema;
d) Secretaria de Política Cultural;
e) Secretaria de Intercãmbio e Projetos Especiais;
fJ Secretaria de Apoio à Cultura;
g) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
VI -

no Ministério da Educação e do Desporto:

Conselho Nacional de Educação;
b) Secretaria de Educação Fundamental;
c) Secretaria de Educação Média e Tecnológica;

a)
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Secretaria de Educação Superior;
e) Secretaria de Política Educacional;
fJ Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação Educa_
cional;
g) Secretaria de Educação Especial;
h) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
d)

i) Instituto Benjamin Constant;

j) Instituto Nacional de Educação de Surdos;

VII -

no Ministério da Fazenda:

a) Conselho Monetário Nacional;

b) Conselho Nacional de Política Fazendária;

c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho Nacional de Seguros Privados;

e) Cãmara Superior de Recursos Fiscais;
f) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes;
h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
i) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
j) Secretaria da Receita Federal;
I) Secretaria do Tesouro Nacional;
m) Secretaria de Política Econômica;
n) Secretaria de Acompanhamento Econômico;
o) Secretaria do Patrimônio da União;
p) Secretaria Federal de Controle;
q) Secretaria de Assuntos Internacionais;
r) Escola de Administração Fazendária;
s) Junta de Programação Financeira;

VIII -

No Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
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a) Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial;
b) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação;
c) Secretaria de Política Industrial;
d) Secretaria de Política Comercial;

e) Secretaria de Comércio Exterior;

fJ Secretaria de Turismo e Serviços;
g)

Secretaria de Tecnologia Industrial;

IX -

no Ministério da Justiça:

a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;

b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

c) Conselho Nacional de Trãnsito;
d) Conselho Federal de Entorpecentes;

e) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
fJ Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
g) Conselho Nacional de Segurança Pública;

Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos;
i) Secretaria dos Direitos da Cidadania;

h)

j) Secretaria de Justiça;
l) Secretaria de Planejamento e Ações Nacionais de Segurança
Pública;
m) Secretaria de Direito Econômico;
n) Secretaria de Assuntos Legislativos;

o) Departamento de Polícia Federal;
p)

Arquivo Nacional;

q) Imprensa Nacional;
r) Ouvidoria Geral da República;
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x - no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente;

b) Conselho Nacional da Amazônia Legal;

c) Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis;
d) Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente;

e) Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio ambiente;

fJ Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal;
g) Secretaria de Coordenação dos Assuntos de Desenvolvimento
Integrado;
h) Secretaria de Recursos Hídricos;
XI - no Ministério de Minas e Energia:
a) Secretaria de Minas e Metalurgia;
b) Secretaria de Energia;

XII -

no Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) Comissão de Financiamentos Externos;

b) Comitê de Avaliação de Crédito ao Exterior;

c) Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
d) Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

e) Secretaria Especial de Políticas Regionais;
fJ Secretaria de Planejamento e Avaliação;
g) Secretaria de Política Urbana;
h) Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
i) Secretaria de Assuntos Internacionais;
j) Secretaria de Orçamento Federal;
I) Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira;
XIII -

no Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) Conselho Nacional de Seguridade Social;
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b) Conselho Nacional de Previdência Social;

c) Conselho Nacional de Assistência Social;
d) Conselho de Recursos de Previdência Social;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
f) Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais;
g) Secretaria de Previdência Social;
h) Secretaria de Assistência Social;
i) Secretaria de Previdência Complementar;
j) Inspetoria Geral da Previdência Social;
XIV -

no Ministério das Relações Exteriores:

a) Cerimonial;

b) Secretaria de Planejamento Diplomático;

c) Inspetoria Geral do Serviço Exterior;
d) Secretaria-Geral das Relações Exteriores, composta de:
1. Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos;
2. Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos
e de Comércio Exterior;
3. Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior;
e) Secretaria de Controle Interno;
f) Instituto Rio Branco;
g) missões diplomáticas permanentes;
h) reparticões consulares;
i) Conselho de Política Externa;
j) Comissão de Promoções;
XV -

no Ministério da Saúde:

a) Conselho Nacional de Saúde;

b) Secretaria de Vigilância Sanitária;

c) Secretaria de Assistência à Saúde;
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d) Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto no
art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990;
XVI -

no Ministério do Trabalho:

a) Conselho Nacional do Trabalho:
b) Conselho Nacional de Imigração;

c) Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
d) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
e) Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional;
f) Secretaria de Políticas de Emprego e Salário;
g) Secretaria de Relações do Trabalho;
h) Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;
i) Secretaria de Fiscalização do Trabalho;
XVII -

no Ministério dos Transportes:

a) Secretaria de Produção;
b) Secretaria de Planejamento;

c) Secretaria de Desenvolvimento.
§ 1e São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere a alínea i
do inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações
Exteriores; pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos
Subsecretários-Gerais de Assuntos Políticos; de Assuntos de integração, Econômicos e de Comércio Exterior; do Serviço Exterior, e pelo
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - A Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
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II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal,
em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

no Ministério da Justiça:

a) a Secretaria Nacional de Entorpecentes, em Departamento de
Entorpecentes, da Secretaria de Planejamento e Ações Nacionais de
Segurança Pública;

b) a Secretaria de Estudos Legislativos, em Secretaria de Assuntos Legislativos;

c) a Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, em Secretaria dos Direitos da Cidadania;
VII - a Subchefia para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefia de Coordenação da Ação Governamental, na
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República:

b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e do Cerimonial;

c) a Assessoria, em Assessoria Especial;

IX - a Secretaria de Informações, Estudos e Planej amento,
em Secretaria de Política Cultural, no Ministério da Cultura;
X - a Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos, em
Subsecretaria de Programas e Projetos, na Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República;
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Xl -

no Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado:
a) a Secretaria de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários, em
Secretaria de Recursos Logísticos;

b) a Secretaria de Organização e Informática, em Secretaria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - da Secretaria de Planejamento Estratégíco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para a
Secretaria de Planejamento e Avaliação, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento
da Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional, para a
Secretaria Especial de Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas
Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional, para a
Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento;
IV - da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração
Regional, para a Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V - da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal
e Municípios, do Ministério da Integração Regional, para a Subchefia
de Relações intergovernamentais, da Casa Civil da Presidência da
República;
VI - das Secretarias de Habitação e de Saneamento,
do Ministério do Bem-Estar Social, para a Secretaria de Política
Urbana, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
VII - da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do
Bem-Estar Social, para a Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social;
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VIII - da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social, para a
Secretaria dos Direitos da Cidadania, do Ministério da Justiça.
IX - da Secretaria de Trânsito, para a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, no Ministério da
Justiça;
X - das Secretarias de Administração Geral, relativas à
modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças, para a Secretaria-Executiva, em
cada Ministério;
XI -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao
Adolescente (Pronaica), de que trata a Lei nº 8.642, de 31 de março
de 1993, para a Secretaria de Educação Fundamental;

b) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1º do art. 37 desta medida provisória;

c) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
XII - da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República, para a Subsecretaria de
Imprensa e Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura da Secretaria Especial de
Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento, com
as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.
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II

o Ministério do Bem-Estar Social;

IH

o Ministério da Integração Regional;

N

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;

b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Proj etos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII

as Secretarias de Administração Geral, em cada Minis-

tério;

VIII

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relaçães Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial de Políticas Regionais, referida
na alínea e do inciso XII do art. 16, desta medida provisória, será
supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam transformados os cargos:
,",OI.
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I - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em
Secretário da Secretaria de Assuntos Legislativos, no Ministério da
Justiça;
II - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da Assessoria,
código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da Assessoria Especial, cargos
de Natureza Especial, todos na Secretaria-Geral da Presidência da
República;

III - de Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva, em
Subsecretário-Executivo da Subsecretaria-Executiva; de Secretário
da Secretaria de Inteligência, em Subsecretário da Subsecretaria de
Inteligência; de Secretário da Secretaria de Programas e Projetos
Estratégicos, em Subsecretário da Subsecretaria de Programas e
Projetos, todos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefe de Coordenação da Ação Governamental, na
Casa Civil da Presidência da República.
V - de Secretário de Desportos, do Ministério da Educação
e Desporto, em Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento
do Desporto (Indesp);
VI - de Secretário-Executivo, em Subchefe-Executivo, na
Casa Militar da Presidência da República;
VII - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento,
em Secretário de Política Cultural, no Ministério da Cultura;
VIII - de Secretário de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários, em Secretário de Recursos Logisticos; de Secretário de Organização e Informática, em Secretário de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, ambos no Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado.

Art. 22. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de DesenvolviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.
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menta Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios todos do Ministério da Integração Regional;
H - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecsn,
tes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

IH - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV

~

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19, desta medida provisória;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Juridico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e Il]
do art. 19, desta medida provisória;
VI - de Secretário da Administração Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13, desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
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Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Natnreza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este
artigo e o art. 27, desta medida provisória, terão prerrogativas,
garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de
Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuiçôes:
I - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
Il - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
rII - articular-se com os demais segmentos da administração
pública, tendo em vista a execuçâo de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 27. Fica criado o cargo de Natureza Especial de SecretárioExecutivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3" do art. 7" desta medida provisória.
§ 1" O titular do cargo de que trata este artigo será também o
titular da Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento.
§ 2" O Presidente da República encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, § I",
inciso Il, da Constituiçâo, para incluir o titular da Secretaria Especial
de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento,
nos Conselhos Deliberativos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da
<';01. LeIS Itep. Fed.Brasil, Brasília, 187(5):1821-1994, maio 1995.
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Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintsn,
dência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 28. Ficam criados os cargos:
I -

de Natureza Especial:

a) de Subchefe-Executivo e de Subchefe de Relações Intergovsr,
namentais, ambos da Casa Civil da Presidência da República;

b) de Subsecretário-Executivo; de Subsecretário da Imprensa e
Divulgação; de Subsecretário de Comunicação Institucional; de Subsecretário de Programas de Educação à Distância, todos na Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República;

c) de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na
Secretaria-Geral da Presidência da República;
II - de Secretário da Secretaria da Reforma do Estado,
código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado;
III - de Secretário da Secretaria de Acompanhamento
Econômico, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - de Secretário da Secretaria dos Direitos da Cidadania, código DAS 101.6, de Secretário da Justiça, código 101.6, de
Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, código DAS 101.6, todos no Ministério da Justiça;
V - de Secretário da Secretaria de Recursos Hídricos,
código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal;
VI - De Secretário de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação Educacional, código DAS 101.6, e de Secretário de Política
Educacional, código DAS 101.6, ambos no Ministério da Educação e
do Desporto;
VII - de Secretário de Assistência Social, código DAS
101.6, no Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - de Secretário de Política Urbana, código DAS 101.6,
no Ministério do Planejamento e Orçamento;
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IX - de Assessor Especial da Assessoria Especial de Estratégica de Novos Negócios, código DAS 102.5, no Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo;
X - de Diretor do Departamento de Entorpecentes, código DAS 101.5, no Ministério da Justiça;
XI - de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5, bem como 3
(três) cargos de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte ao
Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
XII - 6 (seis) cargos, código DAS 101.5; 6 (seis) cargos,
código DAS 101.4; e 1 (um) cargo, código DAS 101.3, na Vice-Presidência da República;
XIII - 2 (dois) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 4 (quatro) cargos de Assessor, código DAS 102.4; 2 (dois) cargos
de Assessor, código DAS 102.3; 1 (um) cargo de Oficial-de-Gabinete,
código DAS 102.1, todos na Casa Civil da Presidência da República e
integrantes da Estrutura da Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária;
XIV - 1 (um) cargo de Secretário-Executivo de Câmara do
Conselho de Governo, código DAS 101.6; 2 (dois) cargos de Assessor
Especial, código DAS 102.5; 1 (um) cargo de Assessor, código DAS
102.4, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes
da Estrutura da Secretaria-Executiva de Câmara do Conselho de
Governo;
XV - de Secretário de Tecnologia Industrial, código DAS
101.6, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XVI - 3 (três) cargos de Assessor Especial, código DAS
102.5; 3 (três) cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e 3 (três) cargos
de Oficial de Gabinete código DAS 101.2, na Secretaria-Geral da
Presidência da República;
XVII - de Subsecretário de Análise e Avaliação, código DAS
101.6, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.
Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil que trata o art.
13 desta medida provisória, exceto no Ministério das Relações Exteriores, os cargos de Subsecretário de Planejamento e Orçamento,
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código DAS 101.5; de Subsecretário de Assuntos Administrativos,
código DAS 101.5; de Chefe da Assessoria Parlamentar, código DAS
101.4; de Chefe de Gabinete de Secretário-Executivo, código DAS
101.4; 2 (dois) de Assessor do Ministro, código DAS 102.4; 2 (dois) de
Assessor do Secretário-Executivo, código DAS 102.4; e na Casa Civil
da Presidência da República os cargos de Chefe de Gabinete do
Subchefe-Executivo, código DAS 101.4; 2 (dois) de Assessor do Ministro de Estado Chefe, código DAS 102.4; e 2 (dois) de Assessor do
Subchefe Executivo, código DAS 102.4.
Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os cargos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar e de Chefe
de Gabinete de Secretário-Executivo, criados por este artigo.
Art. 30. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os Ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os Ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a 12
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2' Os inventariantes dos órgãos e entidades extintos terão
prazo, até 15 de maío de 1995, sob pena de responsabilidade, para
proceder ao levantamento dos cargos efetivos, em comissão, funções
gratificadas e acervo patrimonial, transmitindo essas informações
aos Ministérios e órgãos que absorveram as competências, cabendo a
estes exercer os direitos de preferência acerca dos cargos, funções e
acervo patrimonial, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Durante o processo de inventário, O inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do Ministro Superior, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
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preenchidos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Agência
Brasileira de Inteligência (Abin), autarquia federal vinculada à Presidência da República, com a finalidade de planejar e executar atividades de natureza permanente relativas ao levantamento, coleta e
análise de informações estratégicas, planejar e executar atividades
de contra-informações, e executar atividade de natureza sigilosa
necessárias à segurança do Estado e da Sociedade.
§ 1º A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e
até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da República.
§ 2º Enquanto não for constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a Subsecretaria de Inteligência, que integra a estrutura da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, fica
supervisionada pelo Secretário-Geral da Presidência da República.

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação
Nacional de Pesquisa que irá absorver os Institutos de que tratam as
alíneas g, h e i do inciso III do art. 16 desta medida provisória.
Art. 35. Para fins do disposto nesta medida provisória, fica o
Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias, a criar, por transformação, ou a transferir, no âmbito da Administração Pública Federal, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento
de despesa, cargos de Natureza Especial ou cargos e funções de
confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
Função Gratificada (FG).
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Art. 36. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.

Art. 37. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo
composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indasp) serão fixadas em decreto.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da
Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4º do art.93 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22
da Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
\...lU!.
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Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de tranferi-las para a Secretaria Especial de
Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
H - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos Ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):1821-1994, maio 1995.

1994
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comís,
são e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.

Art. 44. Ficam criados, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as necessidades
imediatas decorrentes da criação de novas unidades administrativas
que passaram a responder pelas competências de órgãos extintos, 22
(vinte e dois) cargos, código DAS 101.1; 20 (vinte) cargos, código DAS
102.1; 57 (cinqüenta e sete) cargos, código DAS 101.2; 37 (trinta e
sete) cargos, código DAS 101.3; 47 (quarenta e sete) cargos, código
DAS 101.4; e 32 (trinta e dois) cargos, código DAS 101.5.
Art. 45. Até o final do presente exercício, o Poder Executivo
promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que
trata o art. 19, incisos I, II e IH, de modo a evitar qualquer aumento
de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada
por esta medida provisória.
Art. 46. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, e 987 de 28 de abril de 1995.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 26 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO NQ 33, DE 1994 (*)
Disciplina as relações jurídicas que
menciona.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:

Art. 1" São convalidadas as relações jurídicas decorrentes dos
atos administrativos que digam respeito à gestão orçamentária e
financeira pública, praticados durante o período no qual teve eficácia
a Medida Provisória n Q29, de 15 'dejaneiro de 1989, e em razão dela,
ficando declarada a invalidade de todas as demais.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1994.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
(*) Publicado nesta data em virtude de haver sido omitido no DO de 16.12,1994,
Seção 1.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Wander de Andrade Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Bambuí,
Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 138, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Wander de Andrade
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Bambuí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 26 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 65, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Sociedade da Bahia S.A.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:
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Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 9 de julho
de 1993, que renova, a partir de 12 de maio de 1993, a concessão
outorgada à Rádio Sociedade da Bahia S.A. para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2 66, de 1995
Aprova o Acordo-Quadro de Cooperaçlio
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, em 7 de maio de
1991.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, firmado em Brasília, em 7 de maio
de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso N acionaI quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 2 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 10.5.1995.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 67, DE 1995
Aprova o texto da Convenção n 2 170, da
Organização Internacional do Trabalho, relativa à segurança na utilização de produtos
químicos no trabalho, adotada pela 77º Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, em 1990.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:
Art. l' É aprovado o texto da Convenção n' 170, da Organização
Internacional do Trabalho, relativa à segurança na utilização de
produtos químicos no trabalho, adotada pela 77" Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, em 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11),de 10.5.1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 68, de 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Serviço
Móvel Celular entre o Governo da República
Federativa do Brasil, o Governo da República Argentina. o Governo da República do
Paraguai e o Governo da República Oriental
do Uruguai, celebrado em Las Leiiae, em 27
de junho de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:
Art. 10 É aprovado o texto do Acordo sobre Serviço Móvel Celular entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo da
República Argentina, o Governo da República do Paraguai e o Governo da República Oriental do Uruguai, celebrado em Las Leiías, em
27 de junho de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do presente acordo, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado noDCN (Seção II), de 10.5.1995.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO NQ 69, DE 1995
Aprova os textos do Acordo-Quadro de
Cooperação e de seu Anexo, celebrados entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e a Comunidade Econômica Européia, em
1992.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:
Art. 1Q São aprovados os textos do Acordo-Quadro de Cooperação e de seu Anexo, celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, em 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do acordo e de seu
anexo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da
Constitnição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima está publicado no DCN (Seção II), de 10.5.1995.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 70, DE 1995
,Aprova o texto do Acordo de Cooperação
na Area do Meio Ambiente, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos,
em Brasília, em 10 de outubro de 1990.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:
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Art. l' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação na Área do
Meio Ambiente, celebrado entre o Governo da República Federativa
doBrasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, em
10 de outubro de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso N aciona! quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federa!, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federa!, 4 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima está publicado no DCN (Seção ID, de 10.5.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 71, DE 1995
Aprova o texto das Emendas à Convenção Constitutiva da Organização Marítima
Internacional (IMO), adotadas pela Resolução A. 724 (17), durante a XlfIl Sessão Regular da IMO, em Londres, em 7 de novembro

de 1991.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto das Emendas à Convenção Constitutiva da Organização Marítima Internacional (IMO), adotadas pela
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Resolução A. 724 (17), durante a XVII Sessão Regular da IMO, em
Londres, em 7 de novembro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacío.
nal quaisquer atos que impliquem revisão da referida Convenção
Constitutiva, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, 1
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação,
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário
Senado Federal, 2 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima está publicado no DCN (Seção 11),de 10.5.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 72, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Comércio
e Cooperação Econômica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Romênia, em Brasília, em 23
de fevereiro de 1994.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, em 23 de fevereiro de
1994.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão ao referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constitnição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 2 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima está publicado no DCN (Seção lI), de 10.5.1995.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 73, DE 1995
Aprova o texto do Acordo Internacional
sobre a utilização de Estações Terrenas de
Bordo da INMAR8AT em Águas Territoriais
e em Portos, concluído em Londres, em 16 de
outubro de 1985, e assinado pelo Brasil em
29 dejaneiro de 1987.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" É aprovado o texto do Acordo Internacional sobre a
utilização de Estações Terrenas de Bordo da INMARSAT em Águas
Territoriais e em Portos, concluído em Londres, em 16 de outubro de
1985, e assinado pelo Brasil em 29 de janeiro de 1987.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 4 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 10.5.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 74, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de

1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação em
Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em
Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, bem
como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art. 49, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 10.5.1995.
Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 75, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Preoidênria Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, assinado em Santiago, em 16 de
outubro de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Previdência Social
entre o Governo da República Federativa do Brasil e O Governo da
República do Chile, assinado em Santiago, em 16 de outubro de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso NaeionaI quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I, art. 49, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
U texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 10.5,1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 76, DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Universidade do Vale do Itajtü
para executar na Cidade de Itajai, Estado de
Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 469, de 29
de abril de 1993, do Ministério das Comunicações, que outorga
permissão à Fundação Universidade do Vale do Itajaí para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 2 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 10.5.1995.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1995-2014, maio 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 77, DE 1995
Aprova o texto de Cooperação Judiciária
em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
'Administrativa celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima está publicado no DCN (Seção II), de 10.5.1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1995-2014, maio 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 78, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Sanidade
Vegetal para Proteção de Zonas Fronteiriças
e Intercâmbio de seus Vegetais e Produtos
Derivados, celebrado entre o Governo da Re.
pública Federativa do Brasil e o Governada
República da Colômbia, em Brasília, em 14

de abril de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo sobre Sanidade Vegetal
para Proteção de Zonas Fronteiriças e Intercãmbio de seus Vegetais
e Produtos Derivados, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Brasilia,
em 14 de abril de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 9 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima está publicado no DCN (Seção 11), de 10.5.1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1995-2014, maio 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 79, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Brasília, em 14 de abril de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia, em Brasília, em 14 de abril de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11),de 13.5.1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, 187(5):1995-2014, maio 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 80, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção,
a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, em 18 de março de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lº É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às
Infrações Aduaneiras, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em 18 de março
de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 13.5.1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):1995-2014, maio 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federa!, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO W 81, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Oriental do
Uruguai, em Montevidéu, em 11 de junho de
1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoa! Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e O Governo da República Orienta!
do Uruguai, em Montevidéu, em 11 de junho de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso N aciona!
quaisquer atos que impliquem modíficação do acordo, bem como
quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constitnição Federa!,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional,
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as dísposições em contrário.
Senado Federal, 9 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11),de 13.5.1995.
<';01. LeIS rcep, Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1995-2014, maio 1995.
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Faso saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 82, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços

Aéreoscelebradoentre o Governoda República
Federativa do Brasil e o Govenw da Federação
daRússla, em Moscou, em22 dejaneiro de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia, em Moscou, em 22 de janeiro de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1995.
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente no exercício
da Presidência

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 26.5.1995.
cor, Leis Hep. lI'ed. Brasil, Braetua,

Hf/l5):1~~5-:W14,maio l~~b.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 83, DE 1995
Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão
adicional de papel-moeda no valor de Cr$
22.700.000.000.000,00 (vinte e dois trilhões e
setecentos bilhões de cruzeiros), para atender
às exigências das atividades de produção e
da circulação da riqueza nacional, com referência ao último mês do exercício de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional, de
2 de dezembro de 1992, que autorizou a emissão adicional de papelmoeda, no exercício de 1992, no valor de Cr$ 22.700.000.000.000,00
(vinte e dois trilhões e setecentos bilhões de cruzeiros).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1995.
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente no exercício
da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 84, DE 1995
Aprova os textos do Convênio Constitutivo e do de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, celebrado, em princtpio, entre o Banco lnteramericano de Desenvolvimento e os países doadores, entre os
quais o Brasil, em 11 de fevereiro de 1992.

2014

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" São aprovados os textos do Convênio Constitutivo e do
de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, celebrado
entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e os países doadores, entre os quais o Brasil, em 11 de fevereiro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido convênio, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 23 de maio de 1995.
SENADOR TEOTÔNlO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente no exercício
da Presidência

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 26.5.1995.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):1995-2014, maio 1995.

RESOLUÇAO DO CONGRESSO
NACIONAL

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 1, DE 1995-CN
Altera a redação dos arts. 4" e 6º da
Resolução nº 1, de 1970-CN -- Regimento
Comum.

O CONGRESSO NACIONAL resolve:
Art. 1· Os arts. 4· e 6· da Resolução n· 1, de 1970-CN
Regimento Comum, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4· São reconhecidas as lideranças das representações
partidárias em cada Casa, constituídas na forma dos respectivos
regimentos.
§ 1· O Presidente da República poderá indicar congressista
para exercer a função de líder do governo, com as prerrogativas
constantes deste regimento.
§ 2· O líder do governo poderá indicar três vice-líderes
dentre os integrantes das representações partidárias que apóiem
o governo.
§ 3· A estrutura de apoio para funcionamento da liderança
ficará a cargo da Casa a que pertencer o parlamentar.
Col. Leis ReP. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 6" Ao líder é lícito usar da palavra, uma única vez, em
qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de cinco minutos,
para comunicação urgente.»
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2015.2016, maio 1995.

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 15, DE 1995
Retifica o conteúdo da alínea g do art. 2'2.

da Resolução n" 2, de 5 de janeiro de 1995,
do Senado Federal. que autoriza a Prefeitura

do Município do Rio de Janeiro a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Município
(LFTM) - Rio, destinadas ao giro de sua

dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º A alínea g do art. 2º da Resolução do Senado Federal,
nº 2, de 5 de janeiro de 1995 passa a vigorar com a seguinte redação:
<<g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Selic
Colocação

Vencimento

TItulo

Data-Base

01.03.95

01.03.95

01.03.1999

681461

03.04.95

01.04.1999

681459

03.04.95

02.05.95

01.05.1999

681460

02.05.95

01.06.95

01.06.1999

681461

01.06.95

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2017-2022, maio 1995.
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Cetip
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.02.95

01.02.98

681096

01.02.95

01.02.95

01.02.98

681096

01.02.95

01.03.95

01.08.93

681096

01.03.95

01.03.95

01.03.98

681096

01.03.95

03.04.95

01.04.98

681094

03.04.95

03.04.95

01.04.98

681094

03.04.95

02.05.95

01.05.98

681095

02.05.95

02.05.95

01.05.98

681095

02.05.95

01.06.95

01.06.98

681096

01.06.95

01.06.95

01.06.98

681096

01.06.95"

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 26 de abril de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 16, DE 1995
Modifica o art. 1!? da Resolução nº 75, de
1994, que autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul, a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul (LFTRS), cujos recursoS
serão destinados à rolagem de sua dívida
mobiliária, vencível no primeiro semestre de
1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,187(5):2017-2022, maio 1995.
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Art. 1° O art. 1° da Resolução nO 75, de 1994, passa a ter a
seguinte redação:
«Art. 1° É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos
termos da Resolução nO 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFTRS), cujos recursos serão destinados à rolagem de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de
1995."
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 17, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir, mediante ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinadas ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1° É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado,
nos termos da Resolução nO 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFTRS), destinadas ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível
no segundo semestre de 1995.
Art. 2° A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2017-2022, maio 1995.
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a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos;
b) modalidade: nominativa transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até sete anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) (Selic); R$ 1.000,00 (um mil
reais) (Cetip);
Obs.: Em decorrência do valor do preço unitário (P.U') adotado
pela Cetip a quantidade de LFTRS calculada na forma indicada na
alínea a será dividida por 1.000 (mil).
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título
531383
531461
532555
531461
532555
534000
535000(*)
535002(*)
Total
('I')

Vencimento
15.08.95
15.08.95
15.08.95
15.11.95
15.11.95
15.11.95
15.11.95
15.11.95

Quantidade
20.481.888.159
12.066.915.840
159.379.507
54.367.090.228
129.542.449
1.000.000.000
3.000.000
118.220.156
88.326,036.339

Encontram-se registrados no Selic.

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

15.08.95
15.08.95
15.08.95
16.11.95
16.11.95
16.11.95
16.11.95(**)

15.08.2000
15.08.2000
15.08.2000
15.11.2000
15.11.2000
15.11.2000
15.11.2000
15.11.2000

531827
531827
531827
531826
531826
531826
531826
531826

16.11,95(**)

Data-Base
15.08.95
15.08.95
15.08.95
16.11.95
16.11.95
16.11.95
16.11.95
16.11.95

(**) A serem registrados na Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para
pagamento de precat6riosjudiciais.

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2017-2022, maio 1995.
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i) autorização legislativa: Lei n" 6.465, de 15 de dezembro de
Q
1972; Lei n 8.822, de 15 de fevereiro de 1989 e Decreto n Q35.610, de
26 de outubro de 1994.
Q
Art. 3 A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias a contar de sua publicação.
Q
Art. 4 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de maio de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 18, DE 1995
Suspende a execução do Decreto-Lei
n' 2.047, de 20 de julho de 1983, declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 1º de junho de
1988.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l Q É suspensa a execução do Decreto-Lei n? 2.047, de 20
de julho de 1983, declarado inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
Q
n 111.954-3, do Estado do Paraná, conforme comunicação feita por
aquela Corte, nos termos do Ofício n Q 359-PIMC-STF, de 12 de
setembro de 1988.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Art. 3 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de maio de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2017-2022, maio 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, TEOTÔNIO
VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 19, DE 1995
Acrescenta parágrafo ao art. 1'1 da Reso.
lução n' 55, de 1994, do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1Q O art.T? da Resolução n Q55, de 1994, do Senado Federal,
fica acrescido do seguinte dispositivo:
«§ 3Q É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do
art. 10 da Resolução n'' 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a elevar temporariamente os limites de endividamento
daquela unidade da federação, com o objetivo específico de prestar contragarantia à União na operação referida neste artigo».
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1995.
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2017-2022, maio 1995.

DECRETOS

DECRETO Nº 1.473, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre a execução da Ata de Reti{icação do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n e 22 entre Brasil,
Argentina e México, de 6 de dezembro de
1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84. inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
modalidade de acordo comercial;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 6 de dezembro de 1994, a Ata de
Retificação do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 22, entre Brasil, Argentina e México,
DECRETA:
Art. 1º A Ata de Retificação do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 22, entre Brasil, Argentina e México,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém, inclusive quanto a sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2023-2119, maio 1995.
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Brasília, 28 de abril de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 2.5.1995, págs. 6057/6062.
DECRETO N' 1.474, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Altera o Anexo I do Estatuto da Fundação Alexandre de Gusmão, aprovado pelo
Decreto nº 896, de 16 de agosto de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 5º da Lei nº 5.717, de 26 de outubro de 1971,
DECRETA:
Art. 1º O Anexo I do Estatuto da Fundação Alexandre de
Gusmão, aprovado pelo Decreto nº 896, de 16 de agosto de 1993, passa
a vigorar na forma do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
ANEXO
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUsMÃo
CAPÍTULO I
Da Natureza, Finalidade, Sede e Foro

Art. 1º A Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), fundação
pública, vinculada ao Ministério da Relações Exteriores, criada pelo
\..>-01. LeIS

.nep. r ec. rsrasu, rsrasuia,

lt!'{(5)~U~3-2119,maio

1995.
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Decreto n'' 69.553, de 18 de novembro de 1971, em conformidade com
a Lei n" 5.717, de 26 de outubro de 1971, reger-se-á por este estatuto.
Parágrafo único. A Funag terá sede e foro na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, e poderá estabelecer representações nos Estados da
Federação.
Art. 2" São finalidades da Funag:
I - realizar e promover atividades culturais e pedagógicas no
campo ,das relações internacionais;
II - realizar e promover estudos e pesquisas sobre problemas
atinentes às relações internacionais;

III

divulgar a política externa brasileira, em seus aspectos

gerais;

IV
contribuir para a formação no País de uma opinião pública sensível aos problemas de convivência internacional;
V - promover, difundir e coordenar a cooperação técnica entre
organizações e instituições nacionais, estrangeiras e internacionais;
VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades e com este Estatuto.
CAPÍTULO II
Da Organização Administrativa
Art. 3" A Funag tem a seguinte estrutura básica:
I II -

órgão colegiado: Conselho de Administração Superior;
órgãos seccionais:

a) Departamento de Administração Geral;

b) Procuradoria Jurídica;

III -

órgãos específicos:

a) Agência Brasileira de Cooperação (ABC);

b) Centru Barão do Rio Branco de História e Documentação
Diplomática (CBRB);

c) Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais (Ipri),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2023-2119, maio 1995.
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Parágrafo único. O CBRB funcionará no Palácio Itamaraty, na
Cidade do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO IH
Do Conselho de Administração Superior
Seção I
Da Composição
Art.. 4º O Conselho de Administração Superior, cuja Presidência caberá ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, será
composto pelos seguintes membros:
I - do Ministério das Relações Exteriores:
a) Secretário-Geral das Relações Exteriores;
b) Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos;

c) Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos
e do Comércio Exterior;
d) Subsecretário-Geral do Serviço Exterior;
e) Chefe de Gabinete;
II -

Presidente da Funag.
Seção II
Do Funcionamento

Art. 5º O Conselho de Administração Superior reunir-se-á, ordinariamente, com a maioria de seus membros, uma vez por ano.

Art. 6º O Conselho de Administração Superior poderá reunirse, com a maioria de seus membros, extraordinariamente, por convo-

cação de Seu Presidente ou mediante requerimento de, no mínimo,
um terço de seus membros.
Art. 7º As deliberações do Conselho de Administração Superior
serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo, em caso
de empate, o voto de qualidade à autoridade de maior nivel hierár-

quico participante da reunião.
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CAPÍTULON
Da Direção e da Nomeação

Art. 8' A Funag é dirigida por um Presidente, o Departamento
de Administração Geral, a ABC, o CBRB e o Ipri por Diretor, as
Coordenações Gerais por Coordenador-Geral, a Procuradoria Juridica por Procurador -Iurídico, as Coordenações por Coordenador, as
Gerências por Gerente, as Seções, os Setores e os Núcleos por Chefe.
Art. 9' O Presidente e o Diretor do Departamento de Administração Geral serão indicados pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores, dentre os funcionários da Carreira de Diplomata, e nomeados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. O Presidente será substituído pelo Diretor do
Departamento de Administração Geral, nos seus impedimentos, eventuais ou temporários, e em caso de vacância do cargo.
Art. 10. Os Diretores da ABC, do CBRB e do Ipri serão indicados pelo Presidente da Funag e, após aprovação do Ministro de Estado
das Relações Exteriores, nomeados pelo Presidente da República.
Art. 11. Os cargos de carreira e os demais cargos em comissão
e as funções de confiança serão de nomeação do Presidente da Funag,
em conformidade com a legislação vigente.
CAPÍTULO V
Das Competências dos Órgãos da Estrutura Básica

Seção!
Do Conselho de Administração Superior

Art. 12. Ao Conselho de Administração Superior compete:
I
H

IH

definir as diretrizes gerais da Funag;
aprovar o orçamento e o programa anual de trabalho;
aprovar orelatório anual de atividades e a prestação de contas;

examinar e acompanhar a execução orçamentária e finanIV
ceira da Funag;
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v - deliberar sobre as propostas de contratação de empréstí,
mos internos e externos;
VI - manifestar-se sobre consultas que lhe forem encaminha,
das por seus membros ou pelo Presidente da Funag,
SeçãoII
Dos Órgãos Seccionais
Art. 13. Ao Departamento de Administração Geral compete:
I - assessorar o Presidente na coordenação, supervisão e
controle das atividades desenvolvidas pela Funag, no ãmbito de SUa
competência;
II - exercer a supervisão e a coordenação das atividades de
planejamento, orçamento, modernização administrativa e programação financeira, de acordo com as normas vigentes;
III - propor a formulação de política de recursos humanos, os
planos de recrutamento, de seleção, de desenvolvimento e de aperfeiçoamento profissional, em conformidade com a política de pessoal
adotada para o servidor público civil;
IV - orientar e coordenar a execução das políticas de recursos
humanos e de assistência social, observada a legislação pertinente;
V - coordenar as atividades referentes à administração de
recursos humanos, de material e de serviços gerais.
Art. 14. À Procuradoria Jurídica compete defender os interesses da Funag, em juízo ou fora dele, assistir o Presidente e os
Diretores do Departamento de Administração Geral, da ABC, do
CBRB e do Ipri, nos encargos de natureza jurídica, em conformidade
com a legislação vigente.

Seção!!!
Dos Órgãos Específicos
Art. 15. À Agência Brasileira de Cooperação (ABCI compete:
I - coordenar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, a
cooperação técnica, em todas as áreas de conhecimento, recebida de
Cal Leis Rep. j'ed. Brastí, Brasura,
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outros países e organismos internacionais, bem assim aquela prestada pelo Brasil a países em desenvolvimento;
II - articular e negociar, com órgãos e entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais, públicas e privadas, inclusive instituções de ensino e pesquisa, a participação em programas de cooperação
técnica;
III - receber, selecionar e encaminhar às fontes externas os
projetos de cooperação técnica, de âmbito federal, estadual e municipal, que serão objeto de ajuda externa;
IV - analisar, em conjunto com os órgãos da Administração
Pública Federal responsáveis pela formulação de planos e políticas
globais setoriais, os projetos e atividades de cooperação técnica internacional, possibilitando ao Ministério das Relações Exteriores a negociação de programa global de cooperação técnica com fontes externas;
V - selecionar ou apontar instituições e pessoal técnico habilitados a participar de projetos e atividades de cooperação técnica
internacional;
VI - administrar os recursos externos alocados em projetos e
atividades de cooperação técnica a serem desenvolvidos por seu
intermédio, bem assim aqueles colocados à sua disposição por organismos internacionais;
Parágrafo único. A ABC desenvolverá suas atividades em estreita interação com o Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 16. Ao Centro Barão do Rio Branco de História e Documentação Diplomática (CBRB) compete;
I - promover e divulgar estudos e pesquisas sobre a história
diplomática e os princípios permanentes da política externa brasileira;
II - preservar e difundir as tradições e realizações da diplomacia brasileira;
III - promover a manutenção e a conservação adequada do
conjunto arquitetônico do Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro e dos
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acervos pertencentes ao Museu Histórico e Diplomático, à Biblioteca,
à Mapoteca e ao Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores;
IV - velar pelo acesso do público ao patrimônio histórico e
documental do Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro;
V - promover a coleta e sistematização de documentos, bem
como a realização de cursos, conferências, seminários, congressos e
outras atividades de natureza cultural e acadêmica, no campo da
história diplomática.

Art. 17. Ao Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais
(Iprí) compete:
I - desenvolver e divulgar estudos e pesquisas sobre temas
atinentes às relações internacionais;
U - promover a coleta e sistematização de documentos relativos a seu campo de atuação;
UI - fomentar o intercâmbio científico com instituições congêneres nacionais, estrangeiras e internacionais;
IV - realizar e promover cursos, conferências, seminários e
congressos, na área de relações internacionais.

CAPÍTULüvr
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Presidente

Art. 18. Ao Presidente da Funag incumbe:
I -

coordenar as atividades da Funag;

U - representar a Funag em juízo ou fora dele, podendo,
inclusive, delegar poderes e constituir mandatários;
UI - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada
e os limites da delegação;
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IV - submeter ao Conselho de Administração Superior o relatório anual de atividades, a prestação de contas, o orçamento e o
programa anual de trabalho;
V - baixar as normas regulamentares e praticar os demais
atos pertinentes à organização e ao funcionamento da Funag, nos
termos do regimento interno;
VI - celebrar convênios e contratos com entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais.

SeçãoII
Do Diretor do Departamento de Administração Geral
Art. 19. Ao Diretor do Departamento de Administração Geral
incumbe:
I - coordenar, planejar e controlar as atividades das áreas de
orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, material e
serviços gerais;
II - implementar a política de recursos humanos, segundo as
diretrizes aprovadas pelo Presidente, em conformidade com a política
de pessoal adotada para o servidor público civil;

III - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Presidente da Funag.
SeçãolII
Do Procurador Jurídico
Art. 20. Ao Procurador Jurídico incumbe:
I - prestar assessoramento jurídico ao Presidente e ao Diretor do Departamento de Administração Geral, da ABC, do CBRB e do
Ipri, bem assim assisti-los no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados;
II

III

exercer as atividades de consultoria jurídica;
representar a Funag em juízo ou fora dele;
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IV - apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança
amigável ou judicial;
V - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida, no
âmbito da Funag, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
VI -

examinar, prévia e conclusivamente:

a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e
celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação.

Seção IV
Do Diretor da ABC

Art. 21. Ao Diretor da ABC incumbe:
I - dirigir a ABC, praticando os atos necessários à sua administração;
H - autorizar o pagamento de despesas referentes à execução
de projetos e atividades de cooperação técnica, no âmbito da competência da ABC;

IH - encaminhar ao Presidente da Funag o relatório anual de
atividades e o programa anual de trabalho.
Seção V
Do Diretor do CBRB

Art. 22. Ao Diretor do CBRB incumbe:
I - dirigir o CBRB, praticando os atos necessários à sua
administração;
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H - autorizar o pagamento de despesas referentes à execução
de projetos e atividades desenvolvidas no âmbito da competência do
CBRB;

IH - encaminhar ao Presidente da Funag o relatório anual de
atividades e o programa anual de trabalho.
Seção VI
Do Diretor do Ipri

Art. 23. Ao Diretor do Ipri incumbe:
I - dirigir o Ipri, praticando os atos necessários à sua administração;
H - autorizar o pagamento de despesas referentes à execução
de projetos e atividades desenvolvidas no âmbito da competência do
Ipri;
IH - encaminhar ao Presidente da Funag o relatório anual de
atividades e o programa anual de trabalho.
CAPÍTULO VII

Do Patrimônio e da Receita

Art. 24. O patrimônio da Funag é constituído de bens móveis e
imóveis e dos que vierem a ser adquiridos, a qualquer título.
Art. 25. Constituem receita da Funag:
I - recursos de dotações específicas a serem consignados no
orçamento da União e dos saldos orçamentários e financeiros existentes;
H - importâncias que, à conta de créditos orçamentários ou
especiais, lhe forem destinadas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais;
IH - recursos privados resultantes de doações e contribuições
em dinheiro, valores e bens móveis e imóveis, que venham a receber
de pessoas fisicas e jurídicas;
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IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir
com a remuneração decorrente de aplicações de seu patrimônio e de
prestação de serviços.
Parágrafo único. A Funag poderá contrair empréstimos, inter.
nos e externos, para o financiamento de suas atividades, em conformidade com a legislação vigente.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais
Art. 26. Em caso de extinção da Funag, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
Art. 27. As normas de organização e funcionamento dos órgãos
da Funag serão estabelecidas em regimento interno.

DECRETO Nº 1.475, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Fixa, para o exercício de 1995, o limite
global das importações incentivadas, por intermédio da Zona Franca de Manaus, da
Amazônia Ocidental e das Areas de Livre

Comércio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 36 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1977, 5º da Lei
nº 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 9º da Lei nº 8.210, de 19 de julho
de 1991, 10 da Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991, 11, § 2', da
Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10 da Lei nº 8.857, de 8 de
março de 1994,
DECRETA:
Art. l' É fixado em US$ 2,035,000,000.00 (dois bilhões e trinta
e cinco milhões de dólares norte-americanos), para o período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 1995, o limite global
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das importações incentivadas, realizadas por intermédio da Zona
Franca de Manaus, da Amazônia Ocidental e das Áreas de Livre
Comércio.
§ 1º O limite global de que trata este artigo inclui as importações efetivamente realizadas, bem como aquelas cujos bens não
tenham ainda sido objeto de desembaraço aduaneiro, correspondentes a guias de importação ou documento equivalente emitidos até a
data da publicação deste decreto.
§ 2º Do limite global de que trata este artigo, serão excluídas as
importações realizadas por pessoa jurídica, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Art. 2º Fica instituída reserva especial adicional, no valor de
US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos),
destinada a atender às necessidades mais imediatas da região, assim
como às importações de máquinas, equipamentos, ferramental, matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem de
empresas que estejam em processo de implantação ou que não tenham realizado importações em 1994.
Art. 3º Compete aos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, e da Indústria, do Comércio e do Turismo,
expedir, em ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste decreto, em especial, a fixação dos critérios de
distribuição dos limites de importação.
§ 1· Na fixação dos critérios a que se refere este artigo, será
dada prioridade a setores que permitam aumentar a oferta de emprego, a arrecadação de tributos e contribuições, bem como proporcionar
a geração de excedentes exportáveis.
§ 2º Compete à Superintendência da Zona Franca de Manaus,
observadas as instruções expedidas em forma do caput deste artigo,
adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
decreto.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Fica revogado o inciso II do art. 1º do Decreto nº 205, de
5 de setembro de 1991.
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Brasília, 28 de abríl de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra

DECRETO Nº 1.476, DE 2 DE MAIO DE 1995
Promulga o Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil, entre a
República Federativa do Brasil e aRepública
Italiana, de 17 de outubro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que a República Federativa do Brasil e a República
Italiana assinaram em 17 de outubro da 1989, em Roma, o Tratado
Relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento e Execução de
Sentenças em Matéria Civil;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse tratado por
meio de Decreto Legislativo nº 78, de 20 de novembro de 1992;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 1e de junho de
1995, nos termos de seu parágrafo 2º do artigo 22,
DECRETA:
Art. 19 O Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil, firmado entre
a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em Roma,
em 17 de outubro de 1989, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
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Brasília, 2 de maio de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 3.5.1995, págs. 6153/6155.
DECRETO N" 1.477, DE 2 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 16, entre Brasil e Argentina, de 5 de setembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 5 de setembro de 1994, a pedido da
Representação da Argentina, a Ata de Retificação do Trigésimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 16, entre Brasil
e Argentina,
DECRETA:
Art. 1" A Ata de Retificação do Trigésimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n" 16, entre Brasil e Argentina, apensa
por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 3.5.1995, pégs. 6155/6158.
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DECRETO N· 1.478, DE 2 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Protocolo de
Adesão do Uruguai ao Acordo de Alcance
Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens
Utilizados na Defesa e Proteção do Meio Ambiente entre Brasil. Argentina e Uruguai, de
15 de julho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial.
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e
do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram
em 15 de julho de 1994, em Montevidéu, o Protocolo de Adesão do
Uruguai ao Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio
de Bens Utilizados na Defesa e Proteção do Meio Ambiente, entre
Brasil, Argentina e Uruguai,
DECRETA:
Art. 1· O Protocolo de Adesão do Uruguai ao Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens Utilizados na
Defesa e Proteção do Meio Ambiente, entre Brasil, Argentina e
Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto
à sua vigência.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1995;174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 3.5.1995, pégs. 6158/6160.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5)2023-2119, maio 1995.

2039
DECRETO N" 1.479, DE 2 DE MAIO DE 1995
Altera os arts. 2ºe 6ºdoDecreto n" 1.141,
de 19 de maio de 1994, que dispõe sobre as
ações de proteção ambiental, saúde e apoio às
atividades produtivas para as comunidades
indigenas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, e considerando o disposto nos
arts. 196, 210, 225 e 231, da Constituição, e nos incisos I, IV e V do
art. 1" da Lei n" 5.371, de 5 de dezembro de 1967,
DECRETA:
Art. 1" Os arts. 2" e 6" do Decreto n? 1.141, de 19 de maio de
1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" As ações de que trata este decreto dar-se-ão mediante programas nacionais e projetos específicos, de forma integrada entre si e em relação às demais ações desenvolvidas em
terras indígenas, elaborados e executados pelos Miuistérios da
Justiça, da Saúde, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, da Cultura e das Relações Exteriores, ou por
seus órgãos vinculados e entidades supervisionadas, em suas
respectivas áreas de competência legal, com observância das
normas estabelecidas pela Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de
1973.
........................................................................................................»

«Art. 6º

.

IV - um representante do Miuistério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V -

um representante do Ministério da Cultura;

VI
riores;

um representante do Ministério das Relações Exte-

VII

um representante da Fundação Nacional do Índio;
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VIII - dois representantes da sociedade civil, vinculados
a entidades de defesa dos interesses das comunidades indígenas.
........................................................................................................»

Art. 2º O representante do Ministério das Relações Exteriores
deverá ser indicado no prazo de quinze dias, contado a partir da data
da publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO Nº 1.480, DE 3 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados em casos de paralisações dos serviços
públicos federais, enquanto não regulado o
disposto no art. 37, inciso VII, da Constituição.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constitnição, e tendo em vista
o disposto nos arts. 116, inciso X, e 117, inciso I, da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Até que seja editada a lei complementar a que alude o
art. 37, inciso VII, da Constituição, as faltas decorrentes de participação de servidor público federal, regido pela Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, em movimento de paralisação de serviços públicos
não poderão, em nenhuma hipótese, ser objeto de:
I - abono;
11 - compensação; ou
III - cômputo, para fins e contagem de tempo de serviço ou de
qualquer vantagem que o tenha por base.
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§ 1· Para os fins de aplicação do disposto neste artigo, a chefia
imediata do servidor transmitirá ao órgão de pessoal respectivo a
relação dos servidores cujas faltas se enquadrem na hipótese nele
prevista, discriminando, dentre os relacionados, os ocupantes de
cargos em comissão e os que percebam função gratificada.
§ 2· A inobservância do disposto no parágrafo precedente implicará na exoneração ou dispensa do titular da chefia imediata, sem
prejuízo do ressarcimento ao Tesouro Nacional dos valores por este
despendidos em razão do ato comissivo ou omissivo, apurado em
processo admiuístrativo regular.
Art. 2· Serão imediatamente exonerados ou dispensados os
ocupantes de cargos em comissão ou de funções gratificadas constantes da relação a que alude o artigo precedente.
Art. 3· No caso em que a União, autarquía ou fundação pública
for citada em causa cujo objeto seja a indenização por interrupção,
total ou parcial, da prestação dos serviços desenvolvidos pela Administração Pública Federal, em decorrência de movimento de paralisação, será obrigatória a denunciação à lide dos servidores que
tiverem concorrido para o dano.
Parágrafo único. compete ao Advogado-Geral da União expedir
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N· 1.481, DE 3 DE MAIO DE 1995
Inclui empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisdIV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990,
ooi,

LeIS
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DECRETA:
Art. 1" Ficam incluídas no Programa Nacional de Desestatíza,
ção (PND), para os fins da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, as
empresas:
I
II

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
Furnas - Centrais Elétricas S.A.;

III

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte),

IV

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul);

V

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf),

Art. 2" As ações representativas das participações acionárias
da União e das entidades da Administração Pública Federal indireta
nas sociedades referidas no artigo anterior deverão ser depositadas
no Fundo Nacional de Desenvolvimento (PND), no prazo máximo de
cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
José Serra

DECRETO N" 1.482, DE 3 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Sexto Prato.
colo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, de 11 dejulho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2023-2119, maio 1995.
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Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de 1981),
assinaram em 11 de julho de 1994, em Montevidéu, o Sexto Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:

Art. 1e O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 4.5.1995, págs. 6243/6244.

DECRETO Nº 1.483, DE 5 DE MAIO DE 1995
Altera a denominação dos cargos em comissão que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1a Fica alterada, no âmbito do Ministério dos Transportes,
a denominação dos cargos em comissão do Grupo-Direção e AssessoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2023-2119, maio 1995.
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ramento Superiores (DAS), na forma do anexo a este decreto, a serem
alocados na Secretaria-Executiva e no Gabinete do Ministro.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Odacir Klein
Luiz Carlos Bresser Pereira
(DECRETO N" 1.483, DE 5 DE MAIO DE 1995)
ANEXO
Quadro de Alteração de Denominação e Especificação de Cargos
em Comissão do Ministério dos Transportes (MT)
Situação Atual
I Qt I DASlNível
Delegado
I 06 I 101.3

Denominação

Situação Nova
Denominação

I Qt

Coordenador

I

06

I DASlNível
101.3

I

DECRETO N" 1.484, DE 9 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação ao caput do art. 3 2 do
Decreto n' 1.264, de 11 de outubro de 1994,
que cria a Comissão. Nacional de Classificação (Canela).

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

Art. 1" O caput do art. 3· do Decreto n· 1.264, de 11 de outubro
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3· A Comissão Nacional de Classificação (Concla)
será integrada por um representante dos órgãos e entidade a
seguir indicados:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2023-2119, maio 1995.
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I - Ministério das Relações Exteriores;
II - Ministério da Fazenda;
IH - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
IV - Ministério da Educação e do Desporto;
V - Ministério da Saúde;
VI
Ministério do Trabalho;
VII
Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII
Ministério dos Transportes;
IX
Ministério de Minas e Energia;
X
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; e
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstaXI
tística (IBGE).
............................................................ 0.0.············,· .. ·,

»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. .
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO N" 1.485, DE 9 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a exclusão de participação
acionária da Petrobrás Química 8A. (petroquisa) do Programa Nacional de Desestatização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2023-2119, maio 1995.
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DECRETA:
Art. l' Fica excluída do Programa Nacional de Desestatização,
criado pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, a participação
acionária da Petrobrás Química S.A. (Petroquísa) na Petroquímica
Triunfo S.A., incluída pelo Decreto n' 99.464, de 16 de agosto de 1990.
Parágrafo único. As ações representativas da participação acionária na sociedade, de que trata este artigo, deverão ser restituídas
à Petroquisa, no prazo máximo de cinco dias, contados da data de
publicação deste decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO N' 1.486, DE 9 DE MAIO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a programação orçarnentá·
ria e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964, combinado
com o art. 72 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. F O empenho de despesas à conta de dotações consignadas
na Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, no âmbito do Poder
Executivo, fica condicionado, até 30 de junho de 1995, aos limites
estabelecidos no anexo a este decreto.
Parágrafo úuico. Excluem-se do disposto neste artigo:
(*)

Retificado no DO de 17.5.1995 (v. pág. 2161 deste volume).
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a) as dotações orçamentárias custeadas à conta de recursos do
Tesouro Nacional, relativas à realização de despesas com:
1. transferências constitucionais a Estados, Distrito Federal e
Municípios, aos Fundos de Financiamento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT);
2. dívída pública interna e externa;
3. pessoal e encargos sociais;
4. operações oficiais de crédítos;
5. beneficios prevídenciários;
6. doações;
7. aquisição de garantias prevístas no acordo de renegociação da
dívída externa;
b) as dotações orçamentárias programadas à conta de recursos
de outras fontes, cuja execução fica condicionada à efetiva arrecadação no período;
c) as contrapartidas, cuja liberação fica condicionada aos respectivos ingressos e ao efetivo desenvolvímento dos projetos que financiam.
Art. 2" Os limites, a que se refere o art. 1" deste decreto, incorporam as autorizações já concedidas, especificamente pelos Decretos
nOs 1.385, 1.429, 1.439, 1.454 e 1.460, de 6 de fevereiro de 1995, de 29
de março de 1995, de 4 de abril de 1995, de 13 de abril de 1995, e de
25 de abril de 1995, respectivamente, e pelas Portarias nOs 34, 84, 87
e 95, de 3 de março de 1995, de 11 de abril de 1995, de 12 de abril de
1995, e de 26 de abril de 1995, respectivamente.
Art. 3" Os saldos orçamentários, remanescentes do limite fixado no art. 1" deste decreto, serão incorporados, automaticamente, ao
período subseqüente.
Art. 4" Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se os Decretos nOs 1.385, 1.429, 1.439, 1.454 e
1.460, todos de 1995.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2023-2119, maio 1995.
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ANEXO
Fontes
Órgãos

100, 112, 115
151,153,199

20101 Gabinete da Presidência
20102 Gabinete da Vice-Presidência
20104 Secretaria de Assuntos
Estratégicos
20105 Estado-Maior das Forças Armadas
20114 Advogacia Geral da União
21000 Ministério da Aeronáutica
22000 Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma
Agrária
23000 Ministério do Bem-Estar Social
(em extinção)
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia
25000 Ministério da Fazenda
26000 Ministério da Educação e do Desporto
27000 Ministério do Exército
28000 Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo
30000 Ministério da Justiça
31000 Ministério da Marinha
32000 Ministério de Minas e Energia
33000 Ministério da Previdência e
Assistência Social
35000 Ministério das Relações Exteriores
36000 Ministério da Saúde
38000 Ministério do Trabalho
39000 Ministério dos Transportes
41000 Ministério das Comunicações
42000 Ministério da Cultura
43000 Ministério da Integração Regional
(em extinção)
44000 Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal
46000 Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado
47000 Ministério do Planejamento e
Orçamento
71000 Encargos Financeiros da União
73105 Governo do Distrito Federal
- Recursos sob supervisão do
Ministério da Fazenda

33.767

Demais

Total
33.767
534

534,

39.117
12.146
11.883
225.206

28.477

39.242
19.852
11.883
253.683

64.663

48.981

113.644

94.000
330.400
202.000
745.068
235.444

22.600
366.593
125.932
93.406

94.000
353.000
568.593
871.000
328.850

14.758
63.677
110.870
66.562

300.000
40.227
31.233
17.600

314.758
103.904
142.103
84.062

175.100
118.882
4.151.100
36.300
185.872
16.922
17.100

191.900
6.389
128.900
19.700
136.643
23.000
5.900

367.000
125.271
4.280.000
56.000
321.515
39.922
23.000

125
7.706

1.757

1.757
114.600

2.400

117.000

25.901

1.771

27.672

10.644

84.210
10.644

84.210

23.490
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DECRETO Nº 1.487, DE 10 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação ao art. 17 do Estatuto
da Fundação de Assistência ao Estudante,
aprovado pelo Decreto n ~ 88.295, de 10 de
maio de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e de acordo com
o disposto no art. 3º da Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983,
DECRETA:

Art. 1s O art. 17 do Estatuto da Fundação de Assistência ao
Estudante, aprovado pelo Decreto nº 88.295, de 10 de maio de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. A diretoria será composta por cinco diretores e
presidida pelo Presidente da Fundação.
Parágrafo único. O presidente e os diretores serão nomeados pelo Presidente da República."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

DECRETO Nº 1.488, DE 11 DE MAIO DE 1995
Regulamenta as normas que disciplinam os procedimentos administrativos relativos à aplicação de medidas de salvaguarda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição e tendo em vista
O disposto no Acordo Sobre Salvaguardas, aprovado pelo Decreto
Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2023-2119, maio 1995.
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Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, constante do Acordo
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), adotado pela Lei
nº 313, de 30 de julho de 1948,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Condições de Aplicação
Art. 1e Poderão ser aplicadas medidas de salvaguarda a um
produto se de uma investigação resultar a constatação, de acordo com
as disposições previstas neste regulamento, de que as importações
desse produto aumentaram em tais quantidades e, em termos absolutos ou em relação à produção nacional, e em tais condições que
causem ou ameacem causar prejuízo grave à indústria doméstica de
bens similares ou diretamente concorrentes.
Art. 2º Compete ao Ministro da Indústria, do Comércio e do
Turismo e ao Ministro da Fazenda, em ato conjunto, a aplicação de
medidas de salvaguarda disciplinadas por este regulamento.
§ 1º A aplicação de medidas de salvaguarda será precedida de
investigação, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

§ 2º As decisões relativas à aplicação, suspensão ou alteração
dos prazos de aplicação de medidas de salvaguarda serão tomadas
com base no parecer da Secex, ouvidos o Ministério das Relações
Exteriores e, quando for o caso, os ministérios em cuja área de
competência relacionar-se as decisões, as quais deverão ser publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 3º A solicitação de aplicação de medida de salvaguarda
poderá ser apresentada:
I H Federal;

pela Secex;
pelos demais órgãos e entidades interessadas do Governo

IH - por empresas ou associações representativas de empresas
que produzam o produto objeto da solicitação.
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§ F Os pedidos de aplicação de medidas de salvaguarda deverão ser formulados por escrito, de acordo com roteiro elaborado pela
Secex, instruídos com elementos suficientes de prova, demonstrativos
do aumento das importações, do prejuízo grave ou da ameaça de
prejuízo grave por elas causado e da relação causal entre ambas as
circunstâncias.
§ 2º A decisão sobre início de investigação, destinada a deliberar acerca da aplicação de medidas de salvaguarda, será objeto de
Circular da Secex, publicada no Diário Oficial da União, cabendo ao
Ministério das Relações Exteriores transmitir as informações pertinentes ao Comitê de Salvaguardas da Organização Mundial de Comércio (OMC).

§ 3º Serão ouvidas, em audiência, no prazo de trinta dias, as
partes interessadas, que terão oportunidade para apresentar elementos de prova e manifestar-se sobre as alegações das outras partes
interessadas. Os pedidos para audiências serão formulados por escrito à Secex.
§ 4º Dar-se-á oportunidade adequada para que se realizem
consultas prévias com qualquer Governo que tenha um interesse
substancial como país exportador do produto em questão, com vistas
a examinar a informação fornecida pelo solicitante, trocar opiniões
sobre a medida e buscar um entendimento sobre as formas de alcançar o objetivo de manter o nível equivalente de direitos e obrigações
nos termos do GATT 1994.

§ 5º As determinações das autoridades de que trata o caput art.
2º serão objeto de portaria interministerial, que conterá as decisões
de fato e de direito, com análise detalhada do caso e demonstração da
relevância dos fatores examinados.
§ 6º Toda informação prestada em caráter sigiloso pelos interessados em uma investigação de salvaguardas será, mediante prévia
justificação, classificada como tal pela Secex e não poderá ser divulgada sem o consentimento expresso da parte que a forneceu.
§ 7º A Secex poderá convidar as partes que forneceram informações sigilosas a apresentarem um resumo não sigiloso das mesmas
e, na hipótese de declararem que a informação não pode ser resumida,
deverão expor as razões dessa impossibilidade.
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§ 8' Caso a Secex venha entender que um pedido de tratamento
sigiloso não é justificado, e se a parte que prestou a informação não
desejar torná-la pública, nem autorizar a sua divulgação no todo ou
em parte, a Secex reserva-se o direito de não levá-la em consideração,

salvo se lhe for demonstrado, de maneira convincente e por fonte
fidedigna, que a mesma é correta.

CAPÍTULon
Medidas de Salvaguarda Provisória
Art. 4' Medida de salvagnarda provisória poderá ser aplicada em
circunstâncias críticas, nos casos em que qualquer demora possa causar

prejuízo grave de difícil reparação, após uma determinação preliminar
da existência de elementos de prova claros de que o aumento das
importações causou ou esteja ameaçando causar prejuízo grave à indústria doméstica, devendo Ser as consultas com qualquer Governo envolvido iniciadas imediatamente após a sua aplicação.
§ l' A medida de salvaguarda provisória terá duração máxima
de duzentos dias, podendo ser suspensa por decisão interministerial
antes do prazo final estabelecido.

§ 2' Quando se decidir pela adoção de medida de salvaguarda
definitiva, o prazo de sua aplicação em caráter provisório será

COm-

putado para efeito da vigência total da mesma.
§ 3' Medidas de salvaguarda provisórias serão cobradas independentemente de qualquer obrigação de natureza tributária, mediante aplicação de alíquota ad ualorem, de alíquota específica ou da
combinação de ambas e arrecadadas como entradas compensatórias,
de acordo com o disposto no art. 3', parágrafo único, da Lei n' 4.320,
de 17 de março de 1964.
§ 4' O valor correspondente à medida de salvaguarda provisória poderá ser recolhido ou ficar depositado em garantia, devendo o
eventual ressarcimento ser feito em moeda, preservado o valor real

dos depósitos efetuados.
§ 5' Ocorrerá o ressarcimento imediato sempre que a investigação a concluir pela improcedência de aplicação de medida de salvaguarda definitiva.
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CAPÍTULO III
Não Seletividade

Art. 5" As medidas de salvaguarda provisória serão aplicadas
ao produto importado independentemente de sua origem, exceto nos
casos previstos nas disposições transitórias aplicáveis a produtos
têxteis.
CAPÍTULO IV
Prejuízo Grave e Ameaça de Prejuízo Grave

Art. 6" Para os efeitos do presente regulamento, entender-se-á
por:
I - prejuízo grave: a deterioração geral siguificativa da situação de uma determinada indústria doméstica;
II - ameaça de prejuízo grave: o prejuízo grave claramente
iminente, determinado com base nos fatos e não apenas em alegações,
conjecturas ou possibilidades remotas;
III - indústria doméstica a proveniente do conjunto dos produtores de bens similares ou diretamente concorrentes, estabelecidos no
território brasileiro, ou aqueles, cuja produção conjunta de bens
similares ou diretamente concorrentes constitua uma proporção substancial da produção nacional de tais bens.
CAPÍTULO V
Da Investigação

Art. 7" A investigação para a determinação de prejuízo grave
ou ameaça de prejuízo grave decorrente do aumento das importações
de determinado produto deverá levar em conta todos os fatores
objetivos e quantificáveis relacionados à situação da indústria doméstica afetada, particularmente os seguintes:
I - o volume e a taxa de crescimento das importações do
produto, em termos absolutos e relativos;
Ir - a parcela do mercado interno absorvida por importações
crescentes;
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III - o preço das importações, sobretudo para determinar se
houve subcotação significativa em relação ao preço do produto doméstico similar;
IV - o conseqüente impacto sobre a indústria doméstica dos
produtos similares ou diretamente concorrentes, evidenciado pelas
alterações de fatores econõmicos tais como: produção, capacidade
utilizada, estoques, vendas, participação no mercado, preços (quedas
ou sua não elevação, que poderia ter ocorrido na ausência de importações), lucros e perdas, rendimento de capital investido, fluxo de
caixa e emprego;
V - outros fatores que, embora não relacionados com a evolução das importações, possuam relação de causalidade com o prejuízo
ou ameaça de prejuízo à indústria doméstica em causa.
§ 1º A determinação de prejuízo grave ou de ameaça de prejuízo grave será baseada em provas objetivas, que demonstrem a
existência de nexo causal entre o aumento das importações do
produto de que se trata e o alegado prejuízo grave ou ameaça de
prejuízo grave.
§ 2º Existindo outros fatores, distintos dos aumentos das importações que, concomitantemente, estejam causando ameaça de
prejuízo ou prejuízo grave à indústria doméstica em questão, este
prejuízo grave não será atribuído ao aumento das importações.
§ 3º A Secex examinará, quando for alegada ameaça de prejuízo
grave, se é claramente previsível que o caso venha a se transformar
em prejuízo grave, levando em conta fatores como a taxa de aumento
das exportações para o Brasil e a capacidade de exportação do país de
origem ou de exportação, existente ou potencial, e a probabilidade de
as exportações resultantes dessa capacidade se destinarem ao mercado brasileiro.

CAPÍTULüVI
Da Medida de Salvaguarda Definitiva

Art. 8º As medidas de salvaguarda serão aplicadas na extensão
necessária para prevenir a ameaça de prejuízo ou reparar o prejuízo
grave e facilitar o ajustamento, podendo ser adotadas sob a forma de:
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I - alíquota ad vaZorem, aplicação de uma alíquota específica, ou, da combinação de ambas;
II - restrições quantitativas.
§ 1· No caso de utilização de restrições quantitativas, tais medidas não reduzirão o volume das importações abaixo do nível de um
período recente, como tal considerado a média das importações nos
últimos três anos representativos para os quais se disponha de dados
estatísticos, a não ser que exista uma justificativa clara de que é
necessário um nível diferente para prevenir a ameaça de prejuízo
grave ou reparar o prejuízo grave.
§ 2· Nos casos de utilização de quotas, o Governo brasileiro
poderá celebrar acordo com os Governos dos países diretamente
interessados no fornecimento do produto, sobre a distribuição das
quotas entre os mesmos.
§ 3· Não sendo viável o acordo, será fixada quota para cada país
diretamente interessado, tcmando por base a participação relativa de cada
um, em termos de valor ou de quantidade, na importação do produtc,
considerando um período representativo anterior e levando em conta
fatcres especiaís que possam estar afetando o comércio deste produtc.
§ 4· Poderão ser adotados outros critérios na alocação de quotas, mediante consultas com os Governos dos países interessados,
realizadas sobre os auspícios do Comitê de Salvaguardas da OMC,
desde que o comitê considere terem sido oferecidas demonstrações
claras de que as importações originárias de determinados países
aumentaram mais do que proporcionalmente em relação ao crescimento total das importações do produto em questão no período
representativo, e de que as condições para aplicação desses critérios
são eqüitativas para todos os supridores do produto em pauta. Medidas dessa natureza poderão ser aplicadas somente aos casos de
determinação de prejnízo grave e terão a duração máxima limitada
ao período de quatro anos estabelecido no § 1· do art. 9·.
CAPÍTULO VII
Da Duração

Art. 9· As medidas de salvaguarda serão aplicadas somente
durante o período necessário para prevenir ou reparar o prejuízo
grave e para facilitar o ajustamento.
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§ 1º Não serão aplicadas medidas de salvaguarda por período
superior a quatro anos, salvo nos casos em que ocorra uma extensão
nos termos descritos no § 2º.
§ 2º a período de aplicação de medidas de salvaguarda poderá
ser estendido se as autoridades referidas no caput do art. 2º determi,
narem, de acordo com os procedimentos estabelecidos no presente
regulamento, e com base em parecer da Secex, que sua aplicação
continua necessária para prevenir ou reparar um prejuízo grave, e
que haja provas de que a indústria está em processo de ajustamento,
nos termos do compromisso firmado com o Governo, observadas as
disposições no âmbito da aMC, com respeito a consultas e notificações.
§ 3º A duração total da medida de salvaguarda, incluindo O
período de aplicação inicial e toda extensão da mesma, não será
superior a dez anos, conforme estabelecido no § 2º do art. 9º do Acordo
de Salvaguarda.
§ 4º As medidas de salvaguarda, cujo período de aplicação seja
superior a um ano, serão liberalizadas progressivamente, a intervalos
regulares, durante o período de aplicação.
§ 5º Quando a duração da medida de salvaguarda exceder a três
anos, a Secex, no máximo até a metade do período de aplicação nela
fixado, examinará os efeitos concretos por ela produzidos e, se for o
caso, elaborará parecer fundamentado, que proponha às autoridades
referidas no caput do art. 2º, a revogação da medida ou a aceleração
do processo de liberalização.
§ 6º As medidas que forem prorrogadas não serão mais restritivas do que as que estavam em vigor no final do período inicial e
continuarão sendo liberalizadas.
§ 7º Em casos excepcionais, a serem julgados pelas autoridades
referidas no caput do art. 2º, com base em parecer da Secex, o processo
de liberalização poderá ser iniciado a partir do segundo ano.
§ 8º Antes de decorridos pelo menos dois anos do término do
período de duração de uma medida de salvaguarda, é vedada a
aplicação de nova medida sobre um mesmo produto.
§ 9º Caso a medida de salvaguarda tenha sido aplicada por
período superior a quatro anos, a vedação de que trata o parágrafo
anterior se aplica a prazo igual à metade do período de sua duração.
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§ 10. Não obstante o disposto nos parágrafos anteriores, poderão ser novamente aplicadas medidas de salvaguarda contra as
importações de um mesmo produto por um prazo máximo de 180
dias, se:
a) houver transcorrido pelo menos um ano desde a data de
aplicação da medida de salvaguarda contra a importação desse produto;
b) nos cinco anos imediatamente anteriores à data de introdução
da medida de salvaguarda, não se tenha aplicado tal medida mais de
duas vezes ao mesmo produto.

CAPÍTULO VIII
Acompanhamento e Suspensão da Medida

Art. 10. Compete à Secex acompanhar a situação da indústria
prejudicada durante o período de vigência da medida de salvaguarda,
sendo-lhe facultado propor às autoridades referidas no caput do art.
2º, com base em parecer fundamentado, a suspensão da medida, desde
que constatada a insuficiência ou a inadequação dos esforços no
sentido do ajuste pretendido e alterações nas circunstâncias que
suscitaram originalmente a aplicação da medida.
CAPÍTULOrx
Nível de Concessões e Outras Obrigações no Âmbito
do Gatt 1994

Art. 11. Ao aplicar medidas de salvaguarda ou estender seu
prazo de vigência, o Governo brasileiro procurará manter o equilíbrio
das concessões tarifárias e outras obrigações assumidas no âmbito do
Gatt-1994.
§ 1s Para os íins do disposto neste artigo poderão ser celebrados
acordos com relação a qualquer forma adequada de compensação
comercial pelos efeitos adversos da medida de salvaguarda sobre o
comércio.
§ 2º Na tomada de decisão sobre a introdução de uma medida
de salvaguarda, o Governo brasileiro levará igualmente em conta o
fato de que, nos casos em que não haja acordo sobre compensação
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adequada, os Governos interessados podem, nos termos do Acordo de
Salvaguardas - Gatt -1994, suspender concessões substancialman,
te equivalentes, desde que tal suspensão não seja desaprovada pelo
Conselho para o Comércio de Bens da OMC.
§ 3º O direito de suspensão de concessões equivalentes não será
exercido durante os três primeiros anos de vigência de uma medida
de salvaguarda, desde que esta tenha sido adotada como resultado de
um aumento das importações em termos absolutos.

CAPÍTULO X
Tratamento Diferenciado Para Países em Desenvolvimento
Art. 12. Não se aplicarão medidas de salvaguarda contra produto procedente de países em desenvolvimento.
I - quando a parcela que lhe corresponde nas importações do
produto considerado não for superior a 3%; e
II - quando a participação do conjunto dos países em desenvolvimento, com participação nas importações inferior a 3%, não
represente, em conjunto, maís do que 9% das importações do produto
considerado.
CAPÍTULO XI
Disposições Transitórias Relativas a Produtos Têxteis
Art. 13. Durante o período de transição para integração do
setor de têxteis e vestuário estabelecido pelo Acordo sobre Têxteis e
Vestuário do Gatt 1994, poderão ser aplicadas salvaguardas transitórias aos produtos que não tiverem sido incorporados pelo Brasil ao
Gatt 1994 e para as quais o Governo brasileiro reservou seus direitos
de recorrer a tais medidas.
§ 1º Salvaguardas transitórias poderão ser adotadas ao amparo
das presentes disposições quando, por determinação das autoridades
referidas no caput do art. 2º, com base em parecer da Secex, se
demonstre que as importações de determinado produto, aumentaram
em quantidade tal que causem prejuízo grave ou ameacem realmente
causar prejuízo grave ao setor de indústria doméstica que fabrica
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produtos similares diretamente competitivos ou que com eles competem diretamente.
§ 2º Compete à Secex demonstrar que o prejuízo grave ou a
ameaça real de prejuízo grave são causados pelo aumento no total das
importações do produto e não por outros fatores, tais como inovações
tecnológicas ou mudanças nas preferências dos consumidores.
§ 3º Ao emitir o parecer, com vistas à determinação de prejuízo
grave ou de ameaça real de prejuízo grave, a Secex levará em consideração os efeitos dessas importações sobre a indústria doméstica em
questão, refletidas em alterações de variáveis econômicas pertinentes
como produção, produtividade, utilização da capacidade, estoques,
parcela de mercado, exportações, salários, níveis de emprego, preços
internos, lucros e investimentos, ainda que nenhum desses fatores,
de maneira isolada ou em conjunto com outros fatores, se constitua,
necessariamente, ainda que critério decisivo.
§ 4º Toda medida, a que se recorra ao amparo do disposto neste
artigo, deverá ser aplicada país a país.
§ 5º A determinação do país ou países de origem aos quais se
deve atribuir o prejuízo grave ou ameaça real de prejuízo grave, será
feita tendo por base um crescimento substancial e repentino, real ou
iminente, das importações procedentes desses países considerados
individualmente, e com base no nível de importações comparado com
as de outras fontes, parcela de mercado, preços internos e de importação em etapa comparável da transação comercial, ainda que nenhum desses fatores, de maneira isolada ou em conjunto com outros
fatores, se constitua, necessariamente, um critério decisivo.
§ 6º O crescimento iminente deverá ser mensurável e sua ocorrência não deverá ser determinada com base em alegação, conjectura
ou mera possibilidade, resultante entre outros fatores, da existência
de capacidade de produção nos membros exportadores.
§ 7º Salvaguarda transitória não será aplicada às exportações
de qualquer país cujas exportações do produto em questão já se
encontrem sujeitas à restrição em virtude de outras disposições do
Acordo sobre Têxteis e Vestuários do Gatt 1994.
§ 8º O periodo de validade de toda determinação de prejuízo
grave ou de ameaça real de prejuízo grave para efeitos do recurso às
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medidas de salvaguarda, não será superior a noventa dias a partir da
data da notificação inicial.
§ 9' Na aplicação da salvaguarda transitória, serão levados em
especial consideração os interesses dos países exportadores, nos seguintes termos:
a) será concedido aos países de menor desenvolvimento relativo,
Membros da üMC, tratamento consideravelmente mais favorável do
que o outorgado aos demais grupos de Membros referidos neste
parágrafo, de preferência em todos os seus elementos ou, pelo menos,
em termos gerais;
b) ao se fixar as condições econômicas previstas neste artigo,
será concedido tratamento diferenciado e mais favorável aos Membros da üMC, cujo volume total de exportações de têxteis e vestuário
seja pequeno, comparado com o volume total de exportações de outros
membros, e aos quais corresponda somente uma pequena percentagem do total de importações do produto em questão e, com respeito a
tais fornecedores, deverão ser levadas na devida consideração as
possibilidades futuras de desenvolvimento de seu comércio e a necessidade de admitir importações deles procedentes em quantidades
comerciais;
c) com respeito aos produtos de lã provenientes de países em
desenvolvimento cujas economias e comércio de têxteis e vestuário
consistem quase que exclusivamente daqueles produtos e cujo volume
de comércio de têxteis e vestuário no mercado doméstico é comparativamente pequeno, serão levadas em especial consideração as necessidades de exportação de tais países ao se examinar os níveis de
restrição, os coeficientes de crescimento e a flexibilidade;
d) será concedido tratamento mais favorável às reimportações
de produtos têxteis e de vestuário que tenham sido exportados para
outro país para elaboração e subseqüente reexportação para o Brasil,
e sujeita a procedimentos adequados de controle e certificação, sempre que tais produtos tenham sido reimportados de um país para o
qual esse tipo de comércio represente proporção siguificativa de suas
exportações totais de têxteis e vestuário.
§ 10. Ao propor a adoção de salvaguarda transitória, o Ministério das Relações Exteriores solicitará consultas com o Governo do país
ou países que serão afetados por tal medida.
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§ 11. O pedido de consultas será acompanhado de informação
factual específica e pertinente, a mais atualizada possível, sobretudo
com respeito aos:
a) fatores referidos no § 3', nos quais Se baseou a determinação
de prejuízo grave ou de ameaça real de prejuízo grave;
b) fatores referidos no § 5', com base nos quais o Governo
brasileiro pretende recorrer à medida com respeito ao país ou paises
interessados.
§ 12. A informaçào que acompanha os pedidos formulados deverá estar relacionada, o mais estreitamente possível, com os segmentos identificáveis da produção e com o período de referência estabelecido no § 16.
§ 13. O Governo brasileiro indicará também o nível específico
no qual propõe restringir as importações do produto em questão do
pais ou países interessados, sendo que este nível não será inferior ao
referido no § 16.
§ 14. Concomitantemente, o Ministério das Relações Exteriores comunicará ao Presidente do Órgão de Supervisão de Têxteis
(OST) o pedido de consultas, incluindo todos os dados factuais pertinentes referido nos §§ 3' e 5', juntamente com o nivel de restrição
proposto.
§ 15. O país ou países interessados deverão responder ao pedido
prontamente, e as consultas serão realizadas sem demora devendo
estar concluídas no prazo de sessenta dias, a partir da data em que o
pedido foi recebido.
§ 16. Caso se alcance, nas consultas, entendimento mútuo de
que a situação exige restrição às exportações de determinado produto
do país ou países interessados, tal restrição será fixada em nível não
inferior ao nível efetivo das exportações ou importações, procedentes
do país interessado, durante o período de doze meses anteriores, que
termina dois meses antes do mês no qual o pedido de consultas foi
apresentado.
§ 17. Os pormenores da medida de restrição acordada serão
comunicados ao OST no prazo de sessenta dias a partir da data da
assinatura do entendimento. O OST determinará se o entendimento
se justifica conforme as disposições do Acordo sobre Têxteis e Vestuário do Gatt 1994.
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§ 18. Após a expiração do prazo de sessenta dias, a partir da
data do recebimento do pedido de consultas, se não houver acordo
entre os países interessados, o Governo brasileiro poderá introduzir
a restrição em função da data de importação ou de exportação,
conforme as disposições do presente Regulamento, dentro dos trinta
dias seguintes ao período de sessenta dias para consultas e, concomitantemente, submeter a questão ao OST.
§ 19. Qualquer dos países interessados, conforme disposições
do Acordo sobre Têxteis e Vestuário do Gatt 1994, poderá submeter
a questão ao OST antes da expiração do prazo de sessenta dias. O
OST fará as recomendações aos países interessados, no prazo de
trinta dias.
§ 20. Em circunstâncias excepcionais e críticas, nas quais qualquer demora poderia causar prejuízo grave dificilmente reparável,
poderão ser adotadas, provisoriamente, as medidas previstas no § 18,
com a condição de que o pedido de consultas e a notificação ao OST
se façam no prazo de cinco dias úteis a partir da data da adoção da
medida:
a) caso não se chegue a acordo durante as consultas, o OST será
notificado do final das mesmas no prazo máximo de sessenta dias, a
partir da data de aplicação da medida.
b) o OST, conforme disposições do Acordo sobre Têxteis e Vestuário do Gatt 1994, deverá proceder prontamente ao exame da
questão e fazer recomendações aos países interessados no prazo de
trinta dias.
c) caso se chegue a acordo durante as consultas, o Ministério das
Relações Exteriores notificará o OST do final das mesmas no prazo
máximo de noventa dias, a partir da data da aplicação da medida.
§ 21. As medidas adotadas, ao amparo das presentes disposições, poderão ser mantidas em vigor por um prazo máximo de três
anos sem extensão, ou até que o produto seja integrado ao Gatt 1994,
o que ocorrer primeiro.
§ 22. A medida de restrição permanecendo em vigor por um
período superior a um ano, o nível de restrição para os anos subseqüentes será o nível especificado para o primeiro ano, aumentado a
cada ano, pela aplicação de uma taxa não inferior a seis por cento,
salvo se outro coeficiente for justificado perante o OST.
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§ 23. O nível de restrição para o produto em questão poderá ser
excedido em um ou outro de qualquer dos dois anos subseqüentes,
mediante utilização antecipada de cinco por cento ou transferência de
remanescentes em dez por cento, ou ambos.
§ 24. Não poderão ser impostas restrições quantitativas à utilização combinada de transferência de remanescentes, utilização
antecipada e do disposto no parágrafo seguinte.
§ 25. Quando o Governo brasileiro, ao amparo das presentes
disposições, submeter à restrição mais de um produto procedente de
outro país, o nível de restrição acordado, segundo as presentes disposições, para cada um desses produtos poderá ser excedido em sete por
cento, desde que o total das exportações sujeitas à restrição, não
exceda o total dos níveis estabelecidos para todos os produtos restringidos, com base em unidades comuns acordadas. Quando os períodos
de aplicação das restrições desses produtos não coincidirem, a presente disposição será aplicada pro rata a todo período em que haja
superposição.
§ 26. Quando as autoridades referidas no caput do art. 2" decidirem, com base em parecer da Secex, aplicar uma restrição, conforme
as presentes disposições, a produto para o qual estas não são aplicadas ao amparo do art. 2" do Acordo sobre Têxteis e Vestuário do Gatt
1994, serão adotadas medidas apropriadas que:
a) levem em consideração fatores como classificação tarifária
estabelecida e unidades quantitativas, baseadas em práticas comerciais correntes em operações de exportação e importação tanto no que
se refere à composição de fibras quanto em termos de concorrência
para o mesmo setor em seu mercado interno;
b) evitem uma categorização excessiva.
§ 27. Para efeitos deste regulamento, o termo indústria inclui
também as atividades ligadas à agricultura.
§ 28. As autoridades, referidas no caput do art. 2", expedirão as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
§ 29. As presentes disposições transitórias relativas a produtos
têxteis vigorarão até o primeiro dia do 121" mês de vigência do Acordo
Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), data em
que o setor de têxteis e vestuário estará plenamente integrado ao Gatt
1994.
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Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Dorothea Werneck
José Serra

DECRETO Nº 1.489, DE 15 DE MAIO DE 1995
Fixa, para o período de 1º de maio de
1995 a 30 de abril de 1996, o limite global
das importações beneficiadas com os incentivos de que tratam os Decretos-Leis nºs 288,
de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de
aposto de 1968, bem assim aos aplicáveis às
Areas de Livre Comércio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 36 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976; art. 5º da Lei
nº 7.965, de 22 de dezembro de 1989; art. 9º da Lei nº 8.210, de 19 de
julho de 1991; art. 10 da Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991; §
2º do art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991; e art. 10 da
Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994,
DECRETA:

Art. 1º É fixado em US$ 2,180,000,000.00 (dois bilhões, cento e
oitenta milhões de dólares norte-americanos), para o período compreendido entre 1º de maio de 1995 e 30 de abril de 1996, o limite
global das importações incentivadas, realizadas por intermédio da
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental.
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§ 1" do limite global de que trata este artigo, serão excluídas as
importações:
a) relativas a trigo, petróleo e derivados de petróleo;
b) efetuadas por órgãos ou entidades governamentais federais;
c) realizadas por pessoa jurídica, em decorrência de sentença
transitada em julgado.
§ 2" Para o período de 1" de maio a 31 de dezembro de 1995, o
limite de que trata este artigo será de US$ 1,340,000,000.00 (um
bilhão, trezentos e quarenta milhões de dólares norte-americanos),
computadas as importações efetivamente realizadas a partir de 1" de
maio do corrente ano, bem como aquelas cujos bens não tenham sido
objeto de desembaraço aduaneiro, correspondentes guias de importação ou documento equivalente emitidos até a data da publicação deste
decreto.
Art. 2" É fixado em US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões
de dólares norta-americanos) o limite de importações a serem realizadas pelas Areas de Livre Comércio durante o período de 1" de maio
de 1995 a 30 de abril de 1996.
Parágrafo único. Para o período de 1" de maio a 31 de dezembro
de 1995, o limite de que trata este artigo é fixado em US$ 23,300,000.00
(vinte e três milhões e trezentos mil dólares norte-americanos) computadas as importações efetivamente realizadas a partir de 1"de maio
do corrente ano, bem como aquelas cujos bens não tenham sido objeto
de desembaraço aduaneiro, correspondentes guias de importação ou
documento eqnivalente emitidos até a data da publicação deste decreto.
Art. 3" Compete aos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Indústria, do Comércio e do Turismo,
expedir, em ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste decreto e, em especial, a fixação dos critérios de
distribuição dos limites de importação.
§ 1" Na fixação dos critérios a que se refere o caput deste artigo,
será dada prioridade aos setores que contribuam para:
a) atender às necessidades mais imediatas da região;
b) aumentar a arrecadação de tributos e contribuições;
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c) fomentar a participação das empresas beneficiárias em programas de interiorização do desenvolvimento econômico e social da
região;
d) promover as atividades ligadas à indústria do turismo;
e) proporcionar a geração de excedentes exportáveis;

f) aumentar a oferta de empregos.

§ 2' Compete à Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), observadas as instruções expedidas na forma do caput
deste artigo, adotar as previdências necessárias para o cumprimento
do disposto neste decreto.
§ 3' Até que sejam expedidas as instruções de que trata este
artigo, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)
poderá proceder à anuência de pedidos de guias de importação, até o
limite mensal de 1/8 (um oitavo) dos limites de que tratam os arts. 1',
§ 2', e 2', parágrafo único, deste decreto.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revoga-se o Decreto n' 1.475, de 28 de abril de 1995.
Brasília, 15 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra
DECRETO NO 1.490, DE 15 DE MAIO DE 1995
Altera o Anexo I ao Decreto n fl 1.471, de
27 de abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, incisos II e IV, e 153, § 1', da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo
Decreto n' 350, de 21 de novembro de 1991, e os entendimentos
havidos no âmbito do Conselho do Mercado Comum em Ouro Preto,
objeto da Decisão n' 22/94, de 17 de dezembro de 1994,
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DECRETA:

Art. 1º O Anexo I do Decreto nº 1.471, de 27 de abril de 1995,
passa a vigorar na forma do Anexo ao presente decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra

o anexo está publicado no DO de 16-5-1995, págs. 6909/6917.
DECRETO Nº 1.491, DE 16 DE MAIO DE 1995
Estabelece normas para a saída temporária de veículos da Zona Franca de Manaus
(ZFMJ, e de Área de Livre Comércio (ALe).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto
no art. 93 do Decreto-Lei nº 37 de 18 de novembro de 1966, com a redação
dada pelo art. 3º do Decreto-Lei n" 2.472, de 1º de setembro de 1988
combinado com o art. 39 do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967,
DECRETA:

Art. 1º Poderá ser autorizada a saída temporária de veículos,
de origem estrangeira ou nacional, ingressados na Zona Franca de
Manaus (ZFM), e em Área de Livre Comércio (ALC), com os benefícios
fiscais previstos na legislação específica, para o restante do território
nacional, sem o pagamento de tributos, observadas as normas estabelecidas neste decreto.
Art. 2º A autorização será concedida pela autoridade fiscal local
a proprietário de veículo, de que trata este decreto, residente e
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domiciliado na ZFM ou em ALC, à vista de requerimento, instruído
com os seguintes documentos:
I
comprovante de residência na ZFM ou em ALC;
II - documento comprobatório da propriedade do veículo;
III - declaração «nada consta" do Departamento de Trãnsito
(Detran), local;
IV - termo de responsabilidade relativo ao valor dos tributos
que incidiriam na internação do veículo.
Parágrafo único. Na hipótese de o veículo pertencer a pessoa
jurídica estabelecida na ZFM ou em ALC, a requerente deverá apresentar, ainda, autorização para terceiro conduzir o veículo.
Art. 3º No ato de autorização de saída, será estabelecido prazo
para retorno do veículo à ZFM ou à ALC, que não poderá exceder a
noventa dias, improrrogáveL
Parágrafo único. A não apresentação do veículo à autoridade
fiscal, no prazo concedido na forma deste artigo, implicará a execução
do termo de responsabilidade, sem prejuízo das penalídades previstas
na legislação vigente.
Art. 4' Não estão abrangidos por este decreto os veículos de
transporte coletivo de pessoas e de transporte de carga.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N' 1.492, DE 16 DE MAIO DE 1995
Prorroga e transfere a concessão de que
trata o Decreto n" 60.261, de 23 de fevereiro
de 1967.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto na Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Medida
Provisória n' 991, de 11 de maio de 1995, e no Decreto n' 915, de
6 de setembro de 1993, bem como o que consta do Processo n'
48100.002457/95-82,
DECRETA:

Art. l' Fica prorrogada por trinta anos, nos termos do art. 24
da Medida Provisória n' 991, de 11 de maio de 1995, a concessão de
que trata o Decreto n" 60.261, de 23 de fevereiro de 1967, para
aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de produção de
energia elétrica, de trecho do rio Grande, compreendido entre o
remanso do reservatório da Usina Volta Grande e o canal de fuga da
Usina de Jaguara, nos Municípios de Conquista, Estado de Minas
Gerais, e Igarapava, Estado de São Paulo, contados da data prevista
pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE)
para entrada em operação da primeira unidade geradora da usina
hidrelétrica a ser concluída.
Parágrafo único. O atraso no plano efetivo de conclusão das
obras, aprovado pelo poder concedente, nos termos do art. 44 da Lei
n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e do art. 4' da Medida Provisória
n' 991, de 1995, não implicará alteração da data a que alude c caput
deste artigo, para fluição do prazo de concessão.
Art. 2' A concessão de que trata o art. 1e fica transferida à
Mineração Morro Velho Ltda., à Companhia Siderúrgica Nacional, à
Companhia Mineira de Metais, à Eletrosilex S. A., à Companhia Vale
do Rio Doce e à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig),
empresas reunidas no consórcio denominado Consórcio da Usina
Hidrelétrica de Igarapava, de acordo com o art. 27 da Lei n' 8.987, de
1995, combinado com o inciso II do art. 4' e o art. 11 da Medida
Provisória n' 991, de 1995.
§ l' A energia elétrica produzida pelo consórcio destina-se a
serviço público a que corresponder a participação da Cemig e a uso
exclusivo dos demais consorciados, proporcionalmente à participação
de cada um, ficando vedada a comercialização ou a cessão a terceiros,
a qualquer título, inclusive gratuita, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.
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§ 2' Não se inclui na proibição do parágrafo anterior o fornecimen,
to de energia elétrica a vilas operárias habitadas por empregados dos
consorciados, desde que construídas em terrenos de sua propriedade.
§ 3' A parcela de potência e energia destinada à Cemig deverá ser
transmitida e distribuída a seus consumidores, assim como alienada a
concessionários de serviços públicos de energia elétrica, componentes do
sistema elétrico interligado, nos termos da legislação em vigor, devendo
seus preços ser homologados previamente pelo DNAEE.
§ 4' Mediante prévia e expressa autorização do DNAEE, os
consorciados poderão ceder entre si parte da potência e energia que
lhes couber, por meio de mecanismo de compensação acertado formalmente entre as partes.
Art. 3' O poder concedente poderá exigir a reversão dos bens
em favor da União, ao final do prazo concedido, a ser concretizada na
forma da lei.
Art. 4' Os consorciados ficam obrigados a satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais
exigências acauteladoras previstas no art. 143 do Código de Águas e
na legislação subseqüente.
Art. 5' Os consorciados poderão estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica da casa de força da
usina aos seus respectivos centros de cargas industriais, sendo-lhes
facultada a aquisição negociada das respectivas servidões, mesmo
que em terrenos de domínio público e faixas de domínio de vias
públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Parágrafo único. As linhas de transmissão necessárias à interligação da casa de força da usina aos sistemas elétricos de responsabilidade da Cemig poderão ser objeto de servidão administrativa e do
que dispõe o Decreto n" 84.398, de 16 de janeiro de 1980.
Art. 6' A Cemig, na qualidade de líder do consórcio, será responsável perante o DNAEE pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais consorciados.
Parágrafo único. A Cemig está obrigada, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, a prestar contas ao
DNAEE de sua participação na consórcio, no que concerne à parcela
que comporá o seu custo de serviço, a manter os registros dos bens e
instalações vinculados ao empreendimento, bem como a apresentar
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os respectivos relatórios de informações técnicas, financeiras e contábeis das atividades realizadas pelo consórcio.
Art. 7; Ficam os consorciados obrigados a cumprir o disposto no
Código de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos, e a submeter-se à ação fiscalizadora do DNAEE, durante a obra e na operação
da usina, naquilo que for próprio a cada um.
Art. 8· As cláusulas e disposições que constam do Contrato do
Consórcio, homologado pelo DNAEE, não poderão ser interpretadas
em prejuízo das leis e regulamentos que regem o serviço de energia
elétrica.
Parágrafo único. O consórcio, através da Cemig, deverá previamente apresentar ao DNAEE qualquer alteração do contrato do
consórcio, visando à sua homologação.
Art. 9· O Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava deverá
assinar contrato de concessão do aproveitamento hidrelétrico, no
prazo máximo de 180 dias, a contar da data de publicação deste
decreto, sob pena de caducidade da concessão objeto do art. 1·.
Parágrafo único. O contrato de que trata o caput deste artigo
deverá conter cláusula que disponha sobre a indisponibilidade dos
bens e instalações da Usina Hidrelétrica de Igarapava e do sistema
de transmissão associado, tanto da Cemig como dos demais consorciados, durante a vigência da concessão.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
DECRETO NO 1.493, DE 17 DE MAIO DE 1995 (*)
Dá nova redação ao inciso 11do art. 2r! do
Decreto n' 1.359, de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
(*) Republicado no DO de 22.5.1995 (pág. 2159 deste volume) e retificado no DO de
23.5.1995 (pág. 2162 deste volume).
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no § 2' do art. 26 da Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no art. 6'
da Lei n' 8.849, de 28 de janeiro de 1994,
DECRETA:
Art. l' O inciso II do art. 2' do Decreto n' 1.359, de 30 de
dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«II - no caso de pessoasjuridicas tributadas combase no lucro
real, até 5% (cincopor cento) do imposto de renda devido no ano,»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
DECRETO N' 1.494, DE 17 DE MAIO DE 1995 (*)
Regulamenta a Lei n' 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, estabelece a sistemática de
execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Fundamentais

Seção!
Da Execução do Pronac
Art. l' O Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) desenvolver-se-á mediante projetos culturais que concretizem os princípios da Constituição, em especial nos seus arts. 215 e 216, e que
(*)

Retificado no DO de 22.5.1995 (pág. 2162 deste volume).
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atendam às finalidades previstas no art. l' e a, pelo menos, um dos
objetivos indicados no art. 3' da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de
1991.
Art. 2' Os projetos de natureza cultural a que se referem os
Capítulos II e IV deste decreto devem conter dados cadastrais do
proponente, justificativa, objetivos, prazos, estratégias de ação, metas qualitativas e quantitativas, planilha de custos e cronograma
fisico-financeiro, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministério .da Cultura.
§ l' A análise de projetos culturais é de responsabilidade do
Ministério da Cultura, por intermédio de suas entidades supervisionadas, e de outras entidades oficiais que receberem delegação, na
forma prevista no art. 40 deste decreto.
§ 2' A análise de que trata o parágrafo anterior será pautada
por critérios de objetividade e de respeito à liberdade de expressão,
visando a enquadrar os projetos culturais no disposto no art. l' deste
decreto.
§ 3' Respeitado o princípio da anualidade, poderá ser prevista
execução plurianual, com fases delimitadas e resultados definidos,
quando se tratar de projetos culturais de longa duração.
§ 4' Somente serão apoiados projetos culturais cujo proponente
não seja vinculado, direta ou indiretamente, aos membros e suplentes
do Comitê Assessor do Fundo Nacional da Cultura (FNC) e da
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC).
§ 5' O Ministério da Cultura e suas entidades supervisionadas
poderão fornecer, a pedido dos interessados, esclarecimentos técnicos
necessários à elaboração dos projetos culturais e à escolha das estratégias de ação mais adequadas.

Seção II
Das Definições Operacionais

Art. 3º Para efeito da execução do Pronac, consideram-se:
I - beneficiários: as pessoas físicas oujurídicas de natureza
cultural que tiverem seus projetos devidamente aprovados;
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II - delegação: a transferência de responsabilidade na execução do Pronac aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
III - doação: transferência gratuita em caráter definitivo à
pessoa física ou pessoa jurídica de natureza cultural, sem fins lucrativos, de numerário, bens ou serviços para a realização de projetos
culturais, vedado o uso de publicidade paga para divulgação desse
ato;
IV - entidades supervisionadas:
a) Fundação Biblioteca Nacional (FBN);
b) Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB);
c) Fundação Cultural Palmares (FCP);
d) Fundação Nacional de Artes (Funart);
e) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN);
V - humanidades: línguas clássicas, língua e literatura vernáculas, principais línguas estrangeiras e respectivas culturas, história e filosofia;
VI - incentivadores: os doares e patrocinadores;
VII - mecenato: a proteção e o estímulo das atividades culturais e artísticas por parte de incentivadores;
VIII - patrimônio cultural: conjunto de bens materiais e imateriais de interesse para a memória do Brasil e de suas correntes
culturais formadoras, abrangendo o patrimônio arqueológico, arquitetônico, arquivistico, artístico, bibliográfico, científico, ecológico, etnográfico, histórico, museológico, paisagístico, paleontológico e urbanístico, entre outros;
IX - patrocínio:
a) transferência gratuita, em caráter definitivo, a pessoa física
ou jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, de
numerário para a realização de projetos culturais com finalidade
promocional e institucional de publicidade;
b) cobertura de gastos ou utilização de bens móveis ou imóveis,
do patrimônio do patrocinador, sem a transferência de domínio, para
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realização de projetos culturais por pessoa física ou jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos;
X - pessoas físicas e pessoas jurídicas de natureza cultural:
as pessoas naturais e as entidades em cujos estatutos se disponha
expressamente sobre suas finalidades culturais;
XI - produção cultural independente: aquela cujo produtor
majorítário não seja empresa concessionária de serviço de radiodifusão e cabodifusão de som ou imagem, em qualquer tipo de transmissão, ou entidade a esta vinculada, e que:
a) na área da produção audiovisual não detenha, cumulativamente, as funções de distribuição ou comercialização de obra audiovisual, bem como a de fabricação de qualquer material destinado à
sua produção;

b) na área de produção discográfica não detenha, cumulativamente, as funções de fabricação ou distribuição de qualquer suporte
fonográfico;

c) na área da produção fotográfica não detenha, cumulativamente, as funções de fabricação, distribuição ou comercialização de material destinado à fotografia e que não seja empresa jornalística ou
editorial;
XII - projetos culturais: os projetos culturais e artísticos submetidos às instàncias do Pronac, cuja elaboração atenda ao disposto
nos arts. 1a e 2º deste decreto;
XIII -

segmentos culturais:

a) teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;

b) produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres;

c) literatura, inclusive obras de referência;
d) música;
e) artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e
congêneres;
f) folclore e artesanato;
g) patrimônio cultural;
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h) humanidades;

i) rádio e televisão educativas e culturais de caráter não-co_
mercial;
j) cultura negra;

I) cultura indigena.
CAPÍTULOU
Do Fundo Nacional da Cultura (FNC)

Seção!
Das Finalidades do FNC
2

Art. 4 Sem prejuízo de outras atividades compatíveis com os
objetivos do Pronac, o FNC apoiará projetos destinados a:
I -

valorizar a produção cultural de caráter regional;

U - estimular a expressão cultural dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira e responsáveis por sua pluralidade cultural;

lU - desenvolver a preparação e o aperfeiçoamento dos recursos humanos para a cultura;
IV - promover a preservação do patrimônio cultural brasileiro, enfatizando ações de identificação, documentação, promoção,
proteção, restauração e devolução de bens culturais;
V - incentivar projetos comunitários que tenham caráter
exemplar e multiplicador e contribuam para facilitar o acesso aos
bens culturais por parte de populações de baixa e média rendas;
VI - fomentar atividades culturais e artísticas de caráter
inovador ou experimental;

VII - promover a difusão cultural, no exterior, em cooperação
com o Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A CNIC aprovará anualmente o programa de
trabalho do FNC, segundo os objetivos definidos no caput deste artigo.
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Seção 11
Das Formas de Apoio Financeiro
Art. 5º O FNC adotará as seguintes formas operacionais:
I - a fundo perdido, em favor de projetos culturais de pessoas
físicas ou de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos,
exigida a comprovação de seu bom e regular emprego, bem como dos
resultados alcançados;
II - por meio de empréstimos reembolsáveis em favor de
projetos culturais de pessoas físicas, e de entidades privadas com ou
sem fins lucrativos.
§ 1º A transferência financeira a fundo perdido do FNC para
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, responsáveis pela
execução de projetos culturais aprovados, dar-se-á sob a forma de
subvenções, auxílios ou contribuições.
§ 2º Na operacionalização do financiamento reembolsável o
agente financeiro será qualquer instituição financeira, de caráter
oficial, devidamente credenciada pelo Ministério da Cultura.
§ 3º Para o financiamento, pelo FNC, reembolsável, o Ministério da Cultura estudará, com o agente financeiro, a taxa de administração, prazos de carência, juros, limites, aval e formas de pagamento, atendendo à especificidade de cada segmento cultural, observado o disposto nos aris. 5º e 7º da Lei nº 8.313, de 1991, os quais serão
fixados em instrução especifica.

SeçãolII
Dos Projetos a Serem Financiados pelo FNC
Art. 6º O FNC poderá apoiar pessoas físicas ou juridicas de
natureza cultural, públicas ou privadas, que apresentem projetos
culturais para análise e aprovação.
§ 1º O apoio financeiro, a fundo perdido, a projetos culturais de
iniciativa de pessoas físicas restringir-se-á à concessão de bolsas,
passagens e ajudas-de-custo.
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§ 2' No caso de projetos culturais relativos a eventos, somente serão aprovados aqueles que explicitarem o processo de continuidade e desdobramento, bem como prevejam a participação da
comunidade local, sob a forma de conferências, cursos, oficinas,
debates e outras.

§ 3' O FNC não financiará exclusivamente a contratação de
serviços para a elaboração de projetos culturais, ressalvados aqueles
necessários a viabilizar as doações com destinação especificada pelo
doador.
§ 4' Os beneficiários poderão executar mais de um projeto concomitantemente, considerada a respectiva capacidade operacional e
as disponibilidades orçamentárias e financeiras do FNC.

Art. 7' O percentual de financiamento do FNC para cada projeto e a contrapartida a ser oferecida pelo beneficiário obedecerão aos
limites estabelecidas na legislação pertinente.
§ l' Para integralizar a contrapartida, podem os proponentes
comprometerem-se a assumir as despesas de manutenção administrativa e de pessoal vinculadas à execução do projeto, desde que
devidamente especificadas na planilha de custo.

§ 2' Caberá à entidade supervisionada competente avaliar, por
ocasião do parecer que emitir, a contrapartida oferecida na forma do
parágrafo anterior, objetivando determinar se os respectivos montantes completam a co-participação exigida.
§ 3' A contrapartida prevista no caput desde artigo fica dispensada no caso de doações ao FNC com destinação especificada pelo
incentivador.

SeçãoN
Da Aprovação dos Projetos
Art. 8' Os projetos culturais que contiverem pedido de utilização dos recursos do FNC, após parecer da entidade supervisionada
competente na respectiva área, serão submetidos ao Comitê Assessor
para fins de compatibilização e integração na programação global do
Ministério da Cultura.
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§ 12 A definição das entidades supervisionadas competentes
nos diversos segmentos culturais será objeto de ato do Ministro de
Estado da Cultura.
§ 22 O prazo final para apresentação de projetos ao FNC encerrar-se-á em:
a) 31 de maio de cada ano, para os projetos com cronograma para
o segundo semestre;
b) 30 de setembro de cada ano, para os projetos com cronograma
para o primeiro semestre do ano seguinte.
§ 3 2 As deliberações do Comitê Assessor serão homologadas
pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 42 Quando se tratar de projeto de iniciativa própria de entidade supervisionada, este será submetido diretamente ao Comitê
Assessor, mediante proposta do respectivo presidente.
§ 52 A execução orçamentária e financeira dos projetos de que
trata o parágrafo anterior observará os seguintes procedimentos:
a) quando os projetos aprovados envolverem transferências
financeiras a pessoas físicas ou jurídicas privadas, os recursos
ser-Ihes-ão repassados pelo Ministério da Cultura;
b) quando os projetos aprovados representarem complementação ou reforço aos projetos internos das entidades supervisionadas,
os recursos ser-lhes-ão transferidos diretamente pelo FNC.
§ 6 2 A contratação de peritos para a análise e parecer sobre os
projetos será de responsabilidade de cada uma das entidades supervisionadas, cabendo-lhe a execução financeira mediante transferência de recursos do FNC.
§ 72 As entidades supervisionadas do Ministério da Cultura
poderão descentralizar a análise dos projetos para as suas unidades
administrativas.
§ 89 Quando o projeto cultural envolver difusão ou cooperação
internacional, deverá ser ouvido o Ministério das Relações Exteriores.

Seção V
Do Acompanhamento e da Avaliação dos Projetos
Art. 9 2 Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados
tecnicamente durante e ao término de sua execução pela entidade
supervisionada que tenha emitido parecer sobre os mesmos.
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§ l' A avaliação referida neste artigo comparará os resultados
esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados, os custos
estimados e reais e a repercussão da iniciativa na comunidade.
§ 2' A avaliação referida neste artigo, sob forma direta ou
indireta, culminará com o laudo final do Ministério da Cultura, que
verificará a fiel aplicação dos recursos, nos termos do § 7', do art. 4',
da Lei n' 8.313, de 1991.
§ 3' No caso de não-aprovação da execução dos projetos, aplicar-se-á o disposto no art. 4', § 8', da Lei n' 8.313, de 1991.
§ 4' O responsável pelo projeto cuja prestação de contas for
rejeitada pelo Ministério da Cultura terá direito ao acesso a toda a
documentação que sustentou a decisão.
§ 5' A reavaliação do laudo final poderá efetivar-se mediante a
interposição de recurso pelo beneficiário, acompanhado, se for o caso,
de elementos não trazidos inicialmente à consideração do Ministério
da Cultura.
§ 6' O desvirtuamento dos objetivos previstos e a inobservância
das normas administrativas e financeiras específicas e gerais sujeitarão o infrator à pena de inabilitação a ser aplicada pelo Ministério
da Cultura pelo prazo de três anos, nos termos do art. 4', § 8', da Lei
n' 8.313, de 1991.

Seção VI
Da Administração e do Funcionamento do FNC
Art. 10. O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido pelo respectivo Ministro de Estado que, para esse fim, contará
com apoio de um Comitê Assessor, integrado pelos presidentes das
entidades supervisionadas e dos titulares das seguintes Secretarias
do Ministério da Cultura:
I
Secretaria-Executiva;
U
Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
lU
Secretaria de Intercâmbio e Projetos Especiais;
IV
Secretaria de Apoio à Cultura;
V
Secretaria de Política Cultural.
<;01. Leis rcep.

~·ed.
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§ l' O Comitê Assessor definirá em ato próprio, mediante proposta aprovada pela maioria de seus integrantes e homologada pelo
Ministro de Estado da Cultnra, sobre sua organização e funcionamento.
§ 2º Não se consideram despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura as estritamente necessárias à implantação e operação do Pronac, devidamente incluídas no programa de
trabalho anual do FNC.
§ 3' A Secretaria de Apoio à Cultura funcionará como Secretaria-Executiva do FNC, à qual competirá a execução orçamentária,
financeira e patrimonial, bem como as demais atividades administrativas necessárias ao seu funcionamento.
Art. 11. O Ministério da Cultura estabelecerá, mediante instrução, os prazos, a tramitação interna dos projetos e a padronização
de sua análise, que serão também observados no que se refere ao
Capítulo IV deste decreto.
Art. 12. Os recursos a que se refere os incisos VII e VIII do art.
5' da Lei n' 8.313, de 1991, serão transferidos ao FNC pelos órgãos
responsáveis, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao que ocorreu
.
a arrecadação.
Art. 13. A integralização das receitas do FNC de que trata o
inciso XI do art. 5' da Lei n' 8.313, de 1991, obedecerá aos limites
fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda e os procedimentos e
normas expedidos pelo Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO IH
Dos Fundos de Investimentos Culturais e Artísticos (Ficart)

Seção I
Da Constituição, do Funcionamento e da Administração
Art. 14. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), considerando o disposto no art. 10 da Lei n' 8.313, de 1991, e neste decreto,
disciplinará, mediante instrução, a constituição, o funcionamento e a
administração dos Fundos de Investimentos Culturais e Artísticos
(Ficart).
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Parágrafo único. A CVM comunicará a constituição dos Ficart e
seus respectivos agentes financeiros ao Ministério da Cultura, explicitando a área de atuação dos mesmos.

Seção II
Das Finalidades
Art. 15. Os projetos culturais previstos para a aplicação dos
recursos dos Ficart destinar-se-ão:
I ~ à produção comercial de:
a) instrumentos musicais, discos, fitas, vídeos, filmes e outras
formas de reprodução fonovideográficas;
b) espetáculos teatrais, de dança, de música, de canto, de circo e
demais atividades congêneres;
c) obras relativas às ciências, letras e artes, bem como obras de
referência, e outras de cunho cultural;
U - à construção, restauração, reforma ou equipamento de
espaços destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade de entidades com fins lucrativos;
UI - a outras atividades comerciais de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura, ouvida a CNIC.

Seção III
Das Formas de Aplicação
Art. 16. A aplicação dos recursos dos Ficart em projetos culturais far-se-á, exclusivamente, por meio de:
I - contratação de pessoas jurídicas de natureza cultural,
com sede no território brasileiro, que tenham por objeto a execução
dos mencionados projetos culturais;
U - participação em projetos culturais, realizados por pessoas
jurídicas de natureza cultural, com sede no território brasileiro;
UI - aqnisição de direitos patrimoniais para exploração comercial de obras literárias, audiovisuais, fonovideográficas, de artes
cênicas e de artes plásticas e visuais.
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CAPÍTULO IV
Do Mecenato sob a Forma de Incentivo a Projetos Culturais
Seção I
Das Finalidades

Art. 17. A União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a
opção de aplicarem parcelas do imposto sobre a renda, com o objetivo
de incentivar atividades culturais mediante projetos aprovados de
acordo com as diretrizes do Pronac.
Seção II
Das Formas de Aplicação

Art. 18. A faculdade de opção prevista no artigo anterior exercer-se-á:

I - em favor do próprio contribuinte do imposto sobre a
renda, desde que proprietário ou titular de posse legítima de imóveis
tombados pela União;
II - em favor de outros, em numerário, bens ou serviços,
abrangendo:
a) pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural, de caráter
privado, não instituídas ou mantidas pelo Poder Público, sem fins
lucrativos, sob a forma de doações;
b) pessoas jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, sob a forma de patrocínio;
c) o Fundo Nacional de Cultura (FNC), com destinação prévia
ou livre, a critério do contribuinte;
d) empregados e seus dependentes legais, pela distribuição
gratuita de ingressos para eventos de caráter cultural, sempre por
intermédio das respectivas organizações de trabalhadores na empresa.
§ 1Q No caso do inciso I, deverão ser cumpridas as seguintes
exigências:
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a) prévia definição pelo Iphan das normas que deverão orientar
a elaboração dos projetos e respectivos orçamentos;
b) aprovação prévia pelo Iphan dos referidos projetos e orçamentos;

c) atestado emitido pelo Iphan da realização das despesas e do
cumprimento dos projetos e respectivos orçamentos.
§ 2' O Iphan poderá descentralizar as atividades previstas no
parágrafo anterior, alíneas b e c, a órgãos equivalentes dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 3' O Iphan disporá sobre a aplicação do disposto nos §§ l' e 2'
deste artigo.
§ 4' As obras conservadas, preservadas ou restauradas deverão
ser abertas à visitação pública, conforme previsto na legislação específica do Patrimônio Histórico e Artístico N aciona!.
§ 5' No caso do inciso Il, alíneas a e b, do caput deste artigo,
não poderão ser beneficiárias de doações ou patrocínios pessoas
fisicas ou jurídicas vinculadas ao incentivador, conforme o disposto
no art. 27 da Lei n" 8.313, de 1991.
§ 6' Não se consideram vinculadas nos termos do art. 27, § 2',
da Lei n? 8.313, de 1991, as instituições culturais sem fins lucrativos,
criadas pelo incentivador, devidamente constituídas, em funcionamento e portadoras do registro no Conselho Nacional de Assistência
Social do Ministério da Previdência e Assistência Social ou de declaração de utilidade pública, conforme o âmbito de atuação da entidade
e reconhecidas pela CNIC.
§ 7' É permitida a inclusão de despesas com a contratação de
serviços para a elaboração, difusão e divulgação do projeto cultural,
visando tanto a sua aprovação junto ao Ministério da Cultura como
a obtenção de apoio de patrocinadores, desde que explicitadas na
planilha de custos do referido projeto.
§ 8' As despesas referidas no parágrafo anterior estarão sujeitas a exame técnico, para fins de aprovação pela CNIC.
§ 9º Para conhecimento e registro, os responsáveis pelos serviços previstos no § 7' deste artigo serão cadastrados nas entidades
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2023-2119, maio 1995.

2085
supervisionadas competentes na área do projeto, não podendo por
elas serem executadas as tarefas de peritagem.
§ 10. AB doações e os patrocínios que envolverem serviços, bens
móveis ou imóveis, serão disciplinados na forma do art. 33 deste
decreto.

SeçãoIII
Das Deduções e dos Abatimentos Fiscais

Art. 19. O incentivador, pessoa física, poderá deduzir do imposto devido na declaração de rendimentos os valores efetivamente
contribuídos no período de apuração em favor de projetos culturais,
devidamente aprovados, nos percentuais de:
I
II

oitenta por cento do valor das doações;
sessenta por cento do valor dos patrocínios.

Parágrafo único. O limite máximo de deduções de que tratam os
incisos I e II deste artigo é de dez por cento do imposto devido, na
forma prevista no art. 16 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 20. O incentivador pessoa jurídica poderá, obedecido o
limite máximo fixado em lei, deduzir do imposto devido mensalmente
ou na declaração de rendimentos os valores efetivamente contribuídos no período de apuração, em favor de projetos culturais devidamente aprovados, nos percentuais de:
I

quarenta por cento do valor das doações;

II

trinta por cento do valor dos patrocínios.

Parágrafo único. A pessoa jurídica tributada com base no lucro
real poderá também abater o total das doações e dos patrocínios como
despesa operacional.
Ari. 21. Os incentivos fiscais de que tratam os arts. 19 é 20
deste decreto não excluem ou reduzem outros beneficios, abatimentos
e deduções em vigor, especialmente as doações a entidades de utilidade pública, efetuadas por pessoa física ou jurídica.
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Art. 22. As transferências para a efetivação das doações e patrocínios não estão sujeitas ao recolhimento do imposto sobre a renda
na fonte.
Art. 23. Constitui infração aos dispositivos legais que regem o
Pronac o recebimento pelo incentivador de qualquer vantagem financeira ou material, em decorrência da doação ou do patrocínio que
efetuar.
§ I" Não constitui vantagem material ou financeira o recebimento pelo patrocinador, de produtos ou direitos resultantes do
projeto cultural, até o limite de 25%, desde que para distribuição ou
cessão gratuitas com fins promocionais.

§ 2" Os direitos de que trata o parágrafo anterior não abrangem
a transferência de direitos autorais.
Art. 24. O valor absoluto da renúncia fiscal integrará o demonstrativo que acompanhar o projeto de lei orçamentária, e levará em
consideração a realização da receita oriunda do imposto sobre a renda
no triênio, a capacidade de absorção de recursos do Pronac no ano
anterior ou a demanda residual não atendida.

SeçãoN
Da Análise dos Projetos
Art. 25. Os projetos a serem analisados nos termos do art. 25
da Lei n" 8.313, de 1991, desenvolver-se-ão nos segmentos culturais
de que trata o inciso XIII do art. 3" deste decreto.
§ 1" Os projetos na área da produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres somente beneficiarão produções independentes.
§ 2" Nas áreas da produção cinematográfica e videográfica,
dar-se-á prioridade a curta-metragens e documentários de caráter
científico e educacionaL

Art. 26. Os projetos culturais que contiverem pedido de utilização de recursos do mecenato, elaborados na forma prevista no art. 2"
deste decreto, serão apresentados ao Ministério da Cultura para
parecer de suas entidades supervisionadas ou, no caso de delegação,
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de entidades equivalentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, observado o prazo máximo de sessenta dias para a tramitação
interna.
§ 1º No caso do inciso IX, letra b, do art. 3º deste decreto, os
gastos previstos deverão ser devidamente quantificados na planilha
de custos, inclusive no que se refere ao critério de custo de oportunidade, e avaliados no parecer de análise dos projetos.
§ 2º Os projetos que obtiverem pareceres favoráveis de enquadramento serão submetidos à CNIC, para decisão final no prazo de
trinta dias.

§ 3º· Na seleção dos projetos aprovados será observado o princípio da não-concentração por beneficiário, a ser aferido pelo montante
de recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva capacidade
executiva e pela disponibilidade do valor absoluto anual de renúncia
fiscal.
§ 4º No caso de parecer desfavorável, será este comunicado à
CNIC, que notificará o proponente no prazo de tinta dias, informando-o das razões e da possibilidade de recurso.
§ 5º Interposto o recurso, a CNIC decidirá no prazo de sessenta
dias.

Art. 27. Serão publicados no Diário Oficial da União:
I -

a aprovação do projeto, que conterá:

a) o título;

b) . a instituição beneficiária de doação ou patrocínio;

c) o valor máximo autorizado para captação;
d) o prazo de validade da autorização;

II - a consolidação, até 28 de fevereiro de cada ano, dos
recursos autorizados no exercício anterior, discriminados por beneficiário.
§ 1º No caso de não-captação ou captação parcial dos recursos
autorizados no prazo estabelecido, a requerimento devidamente fundamentado do beneficiário, com indicativos da permanência da viaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2023-2119, maio 1995.
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bilidade do projeto, a CNIC decidirá quanto à sua prorrogação, no
prazo de trinta dias.
§ 2º Enquanto a CNIC não se manifestar, fica o beneficiário
impedido de promover a captação de recursos.
§ 3º Encerrado o novo prazo de captação e tornado inviável o
projeto cultural, os recursos a ele parcialmente destinados serão
recolhidos pelo beneficiário ao FNC, no prazo de cinco dias úteis,
contado da notificação da CNIO.
Art. 28. Equiparam-se a projetos culturais os planos anuais de
atividades:
I - de sociedade civis, filantrópicas, de natureza cultural, cuja
finalidade estatutária principal é dar apoio a instituições culturais
oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
II - de instituições culturais com serviços relevantes prestados à cultura nacional, assim reconhecidas, em cada caso, pela CNIC.
§ 1º O valor a ser incentivado terá como limite máximo a estimativa de recursos a serem captados a título de doações e patrocinios,
conforme constar na previsão anual de receita e despesa da entidade.
§ 2º Os planos anuais de atividades de que trata este artigo
obedecerão à mesma tramitação prevista para os projetos a que se
refere este capítulo, e serão detalhados de modo a permitir uma visão
das ações a serem executadas.
§ 3º As entidades de que trata o inciso I deste artigo não poderão
destinar mais de quinze por cento para as despesas de administração
no orçamento dos planos anuais de atividades, exceto quando se
tratar de entidades criadas pelo patrocinador.
§ 4º Os planos anuais de atividades poderão ser apresentados
a partir do quarto trimestre e deverão ser analisados e submetidos à
deliberação no mesmo ano em que forem apresentados, ficando sua
homologação condicionada à fixação do valor absoluto da renúncia
fiscal a ser estabelecida para o exercício seguinte.

Seção V
Do Acompanhamento e da Avaliação
Art. 29. Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados
tecnicamente durante e ao término de sua execução pelo Ministério
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da Cultura, ou por intermédio de suas entidades supervisionadas ou
entidades equivalentes que receberem delegação, nos termos previstos no Capítulo V deste decreto.
§ 1· A avaliação referida neste artigo comparará os resultados
esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados, os custos
estimados e reais e a repercussão da iniciativa na comunidade.
§ 2· Com base na avaliação técnica, realizada diretamente ou
por intermédio de suas entidades supervisionadas e entidades equivalentes que receberem delegação, o Ministério da Cultura emitirá
laudo de avaliação final sobre a fiel aplicação dos recursos, observadas
as instruções pertinentes.
§ 3· O laudo de avaliação final compreenderá, ainda, a verificação do cumprimento da legislação financeira aplicável, mediante o
exame das prestações de contas, nos termos do art. 29 da Lei n· 8.313,
de 1991, e instruções complementares.
§ 4· No caso de não-aplicação correta dos recursos, o Ministério
da Cultura inabilitará o responsável pelo prazo de até três anos, na
forma do art. 20, § 1·, da Lei n· 8.313, de 1991.
§ 5· A reavaliação do laudo final do Ministério da Cultura
efetivar-se-á mediante interposição de pedido de reconsideração pelo
beneficiário, acompanhado, se for o caso, de elementos não trazidos
inicialmente à consideração, no prazo de trinta dias contados da
notificação.
§ 6· Da decisão do Ministério da Cultura de manutenção do
parecer inicial, caberá recurso à CNIC, no prazo de trinta dias,
contados da notificação, que a julgará no prazo de sessenta dias.
§ 7· Enquanto não prolatada a decisão da CNIC, fica o recorrente inabilitado para recebimento de novos recursos.
Art. 30. O controle do fluxo financeiro entre os incentivadores
e seus beneficiários estabelecer-se-á por meio das informações prestadas ao Ministério da Cultura, por parte dos beneficiários.
§ 1· Os beneficiários comunicarão ao Ministério da Cultura os
aportes financeiros recebidos, em cumprimento ao cronograma de
desembolso aprovado, no prazo de cinco dias úteis após efetivada a
operação.
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§ 2º As transferências financeiras entre incentivadores e beneficiários serão efetuadas, direta e obrigatoriamente, por meio da rede
bancária, mediante a utilização de conta bancária específica.

Art. 31. A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda fiscalizará a aplicação de recursos por parte de incentivadores,
com vistas à correta utilização dos benefícios fiscais previstos neste
capítulo.
Art. 32. A não-realização do projeto, sem justa causa, ou a
incorreta utilização dos recursos do incentivo, sujeitarão o incentivador ou o beneficiário, ou ambos, às sanções penais e administrativas,
nos termos do art. 30 da Lei nº 8.313, de 1991, e da legislação
específica.
Art. 33. O disposto nesta seção será disciplinado por intermédio
de instrução normativa conjunta da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e da Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais

Seção!
Da Supervisão Geral do Pronac
Art. 34. Compete à CNIC.
I - proferir decisão final quanto à aprovação do enquadramento dos projetos nas finalidades e objetivos do Pronac, no caso do
Capítulo IV deste decreto, e funcionar como instância recursal na área
administrativa;
H -

aprovar o programa de trabalho anual do FNC;

IH - definir as ações de que trata a alínea c do inciso V do
art. 3º da Lei nº 8.313, de 1991;
IV - definir os segmentos culturais não previstos expressamente nos Capítulos IH e IV deste decreto;
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v - selecionar as instituições culturais que poderão apresentar planos anuais de atividades em substituição a projetos específicos, nos termos do art. 28 deste decreto;
Vl - julgar os recursos relacionados com prestação de contas
não aprovadas pelo Ministério da Cultura, no que se refere à Seção V
do Capítulo 11 deste decreto;
VlI - estabelecer as prioridades para financiamento dos projetos aprovados no caso de insuficiência de recursos para o atendimento de toda a demanda;
VlII - avaliar permanentemente o Pronac, propondo medidas
para seu aperfeiçoamento;

IX - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo
Ministro de Estado da Cultura.

Art. 35. São membros natos da CNIC:
I -

o Ministro de Estado da Cultura, que a presidirá;

11 - os presidentes das entidades supervisionadas do Ministério da Cultura;
III - o presidente da entidade nacional que congrega os Secretários de Cultura dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1" O Presidente da CNIC terá voto de qualidade, para fins de
desempate das deliberações.

§ 2" Os membros natos referidos nos incisos 11 e III serão
substituidos, em seus impedimentos legais e eventuais, conforme
dispuserem seus estatutos ou regimento, respectivamente.

Art. 36. São membros indicados para a CNIC, com mandato de
dois anos, permitida uma recondução:
I -

um representante do empresariado nacional;

11 - seis representantes de entidades associativas de setores
culturais e artísticos, de âmbito nacional.
§ F As entidades representativas do empresariado brasileiro,
de âmbito nacional, indicarão, de comum acordo, o titular, o primeiro
e o segundo suplentes que as representarão na CNIC, na forma e
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prazo estabelecidos no ato de convocação baixado pelo Ministro de
Estado da Cultura.
§ 2· As entidades associativas de setores culturais e artísticos,
de âmbito nacional, a fim de assegurar a participação dos diferentes
segmentos, indicarão um titular, o primeiro e o segundo suplentes de
cada uma das seguintes áreas:
a) artes cênicas: teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêne-

res;
b) produção cinematográfica, videográfica, discográfica e rádio e
televisão educativas e culturais de caráter não-comercial;

c) música;
d) artes plásticas, artes visuais, artes gráficas e filatelia;

e) patrimônio cultural, cultura negra, cultura indígena, folclore
e artesanato;

fJ humanidades, inclusive a literatura e obras de referência.
§ 3· As entidades associativas de setores culturais e artísticos
de âmbito nacional, em funcionamento há pelo menos dois anos,
interessadas em participar do processo de indicação de que trata o
parágrafo anterior, deverão apresentar oficialmente ao Ministério da
Cultura seu respectivo estatuto, quadro de associados e relatório das
atividades relativas ao biênio anterior, no prazo e forma estabelecidos
no ato de convocação.
§ 4· Decorrido o prazo estabelecido no ato de convocação, o
Ministério da Cultura confirmará, mediante publicação no Diário
Oficial da União, as entidades associativas de âmbito nacional que
estarão habilitadas a indicar o titular e os suplentes de cada área.
§ 5· As entidades habilitadas em cada área, de comum acordo
e mediante processo por elas estabelecido, indicarão o respectivo
titular e suplentes no prazo de quinze dias contado da data da
publicação da hab~litação no Diário Oficial da União.

§ 6· À recondução aplica-se o disposto nos parágrafos anteriores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2023-2119, maio 1995.

2093
§ 7º A entidade associativa nacional que represente mais de
uma área poderá ser, concomitantemente, habilitada pelo Ministério
da Cultura, em cada uma delas.
§ 8º Em caso de não-indicação de titular ou suplentes, no prazo
assinado no ato de convocação, a escolha caberá ao Ministro de Estado
da Cultura.
Art. 37. O funcionamento da CNIC será regido por normas
internas, aprovadas pela maioria de seus membros.
Art. 38. Integrará a Tomada de Contas Anual do Ministério da
Cultura, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União, relatório relativo à avaliação dos projetos culturais previstos neste decreto.

Seção II
Da Sistemática da Delegação
Art. 39. Nos termos do art. 19 da Lei n? 8.313, de 1991, resguardada a decisão final pela CNIC, a análise, a aprovação, o acompanhamento e a avaliação técnica dos projetos poderão ser delegados pelo
Ministério da Cultura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, mediante instrumento jurídico que defina direitos e deveres
mútuos.
Parágrafo único. A delegação prevista no caput deste artigo
dependerá da existência de lei de incentivos fiscais para a cultura, no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícípios, e de órgão
colegiado, para análise e aprovação dos projetos, onde a sociedade
tenha representação pelo menos paritária e as diversas áreas culturais e artísticas estejam representadas.

Seção III
Da Divulgação do Pronac
Art. 40. Os produtos materiais e serviços resultantes do apoio
do Pronac serão de exibição, utilização e circulação públicas, não
podendo ser destinados ou restritos a circuitos privados ou a coleções
particulares, exceto no que se refere ao Capítulo IH deste decreto.
§ 1º Os beneficiários deverão entregar ao Ministério da Cultura
pelo menos uma cópia dos livros, discos, fitas, filmes, fotografias,
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gravuras, cartazes, partituras, estudos, pesquisas, levantamentos e
outros financiados pelo Pronac, que lhes dará a destinação apropriada.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não exime os beneficiários
do cumprimento das obrigações previstas no Decreto 11º 1.825, de 20
de dezembro de 1907, e no art. 25 da Lei nº 8.401, de 8 de janeiro de
1992, no que se refere a livros, partituras, vídeos e filmes.

.
§ 3º É obrigatória a menção Lei Federal de Incentivo à Cultura
'- Ministério da Cultura nos produtos materiais resultantes dos
projetos, bem como nas atividades relacionadas à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição, no padrão a ser definido pelo Ministério da Cultura, exceto no que se refere ao disposto no Capítulo 111
deste decreto.
§ 4º O Ministério da Cultura, por intermédio do FNC, providenciará a ampla divulgação do Pronac, sob a forma de videos, filmes,
folhetos, manuais e outros instrumentos.

SeçãoN
Da Integração do Pronac no Sistema Nacional
de Financiamento da Cultura

Art. 41. Será estabelecido um sistema de intercâmbio de informações relativas aos apoios culturais concedidos pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, com a finalidade
de evitar paralelismo e duplicidade no apoio aos projetos.
§ 1º Não se considera duplicidade ou paralelismo a agregação
de recursos nos diferentes níveis de governo para cobertura financeira
do projeto, desde que as importâncias captadas nas várias esferas não
ultrapasse o seu valor total.
§ 2º A agregação de recursos a que se refere o parágrafo anterior
não exime o proponente da aprovação do projeto em cada nível de
governo, nos termos das respectivas legislações.

§ 3º A omissão de informação relativa ao recebimento de apoio
financeiro de quaisquer outras fontes sujeitará o beneficiário às
sanções e penalidades previstas na legislação do Pronac e em legislação especial.
VO!. LeIS rrep. lI'ed. Brasu, Brasíüa, 187(5)2023-2119, maio 1995.

Seção V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 42. O Ministro de Estado da Cultura expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 43. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se os Decretos n's 455, de 26 de fevereiro de
1992, 1.234, de 31 de agosto de 1994, e 1.442, de 4 de abril de 1995.
Brasília, 17 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort

DECRETO N' 1.495, DE 18 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre o regime de drawback.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 20 de novembro de 1966.
DECRETA:
Art. l' O beneficio de drawback previsto no art. 314 do regulamento aprovado pelo Decreto n' 91.030, de 5 de março de 1985, em
conformidade com o art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 20 de novembro
de 1966, não se aplica à importação de petróleo e seus derivados.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
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DECRETO N' 1.496, DE 22 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a celebração de convênios
para prestação de serviços de assistência social entre a extinta Fundação Legião Braeileira de Assistência (LBA) e as entidades que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Durante o processo de inventário da extinta Fundação
Legião Brasileira de Assistência (LBA), poderão ser celebrados convênios para a prestação de ações continuadas de assistência a crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiência, entre a inventariança
da fundação e entidades que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - tenham mantido com a LBA convênio de idêntico objetivo,
com término entre 1º de julho e 30 de dezembro de 1994, que não tenha
sido objeto de prorrogação a partir de 1º de janeiro de 1995;
II - comprovem estar adimplentes em relação a todos os trio
butos e contribuições federais, bem assim à prestação de contas
referente aos convênios anteriormente mantidos com a LBA.
Parágrafo único. Os convênios referidos neste artigo serão assinados pelo Inventariante da Fundação, mediante prévia anuência da
Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, e seu prazo de vigência não poderá ultrapassar 31 de
dezembro de 1995.
Art. 2º A celebração de qualquer convênio nos termos deste
decreto dependerá da existência de dotação orçamentária suficiente
para o cumprimento da totalidade das metas conveniadas pela extinta LBA.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Ooj. LeiS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2023-2119, maio 1995.

2097
DECRETO Nº 1.497, DE 22 DE MAIO DE 1995
Altera a redação dos arts. 82 e 83 do
Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decreto nº 62.127, de 16 de
janeiro de 1968.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966,
DECRETA:

Art. l' Os arts. 82 e 83 do Regulamento do Código Nacional de
Trânsito, aprovado pelo Decreto n' 62.127, de 16 de janeiro de 1968,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 82

.

VI - peso bruto por conjunto de dois eixos, sendo um
dotado de quatro pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por suspensão especial, quando a distância entre os dois
planos verticais que contenham os centros das rodas for:
a) inferior ou igual a 1,20m (um metro e vinte centímetros):
9t (nove toneladas);

b) superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40m (dois metros e quarenta centímetros): 13,5t
(treze e meia toneladas);

§ 5' O Contran regulamentará configurações de eixos
duplos com distância dos dois planos verticais que contenham os centros das rodas inferior a 1,20m (um metro e
vinte centímetros), especificando os tipos de pneus e peso
por eixo, ouvido o Ministério dos Transportes, através de seu
órgão rodoviário..

«Art. 83

.
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§ 1Q Nos eixos isolados dotados de dois pneumáticos, o
limite máximo de peso bruto por eixo será de 3t (três toneladas),
quando utilizados pneus de até 830mm (oitocentos e trinta milímetros) de diâmetro, e de 6t (seis toneladas), quando usados
pneus com diâmetro superior.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1995; 174Qda Independência e 107 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobin

DECRETO NQ 1.498, DE 24 DE MAIO DE 1995
Constitui Comissão Especial de Revisão
dos Processos de Anistia de que trata a Lei
n' 8.878, de 11 de maio de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituíção, tendo em vista o disposto
na Lei n Q8.878, de 11 de maio de 1994, e
Considerando as razões determinantes da instauração de Inquérito Civil Público pela Procuradoria da República no Distrito Federal,
conforme Portaria n Q1, de 14 de fevereiro de 1995, publicada no Diário
da Justiça da União, de 22 de fevereiro de 1995, Seção 1, pág. 3464;
Considerando a recomendação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República constante do Ofício!PGR/Gab/nQ755, de 25 de abril de i995,
face à existência de indícios de irregularidades praticadas em vários
procedimentos, a fim de que «seja verificada a possibilidade de determinar providências aos órgãos do Poder Executivo, no sentido de
proceder ao reexame de todos os processos em que tenha sido efetivada a anistia de que trata a Lei n Q8.878, de 11 de maio de 1994, bem
como maior cautela no deferimento de novos processos, para que se
possa. evitar prejuízos incalculáveis aos cofres da União»;
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Considerando que das recomendações emanadas do Ministério
Público Federal dimanam, necessariamente, relevante interesse, em
virtude especialmente de sua função institucional da proteção do
patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos,
ex vi do disposto no art. 129, inciso III, da Constituição;
Considerando que nos termos do Enunciado da Súmula 473 do
Colendo Supremo Tribunal Federal a Administração pode rever seus
próprios atos;
DECRETA:
Art. 1º É constituída, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Comissão Especial de Revisão dos
Processos de Anistia, com a finalidade de:
I - reexaminar as decisões que acolheram pedidos de anistia
proferidas pelas Subcomissões Setoriais, assim como aquelas proferidas nos recursos interpostos perante a Comissão Especial, referidas
no art. 5' da Lei n' 8.878, de 11 de maio de 1994;
II - apreciar os recursos pendentes de julgamento no âmbito
da Comissão Especial a que alude o inciso anterior.
Art. 2' Compete à Comissão Especial de Revisão dos Processos
de Anista:
I - requisitar os processos relativos às decisões referidas no
artigo anterior existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e, após relacioná-los, emitir o
respectivo termo de recebimento;
II - analisar os processos submetidos à sua apreciação, fazendo publicar no Diário Oficial da União o resumo das razões da
ratificação ou da revisão, cabendo ao interessado apresentar defesa
fundamentada no prazo de dez dias;
III - apreciar os fundamentos da defesa apresentada, emitindo
parecer conclusivo para os fins do inciso IV;
IV - submeter o processo à decisão do Ministro de Estado da
Administração Federal e Reforma do Estado e, em seguida, encaminhar ao órgão de recursos humanos competente cópia da decisão a
fim de que este dê conhecimento ao interessado.
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Art. 3' Em caso de decisão de ratificação, compete ao dirigente
do órgão ou entidade praticar os atos relativos ao retorno do servidor,
desde que previamente preenchidos os requisitos do art. 3' da Lei
n' 8.878, de 1994.
Art. 4' A Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia será composta de:
I - dois representantes do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo um, obrigatoriamente, da respectiva Consultoria Juridica;

II - um representante da Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - um representante da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda;
IV - um representante do órgão ou entidade a que pertencia o
servidor, especialmente convocado para esse fim.
§ l' Os membros da comissão serão nomeados pelo Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante
indicação do Ministro de Estado titular dos Ministérios nela representados.
§ 2' A comissão será presidida por um dos representantes do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 3' Poderão participar das reuniões representante da Coordenação Nacional dos Demitidos nas Estatais e Serviços Públicos, para
efeito de acompanhamento da análise dos processos.
§ 4' Os trabalhos na comissão serão considerados de relevante
interesse público, sendo desenvolvidos em horário integral e regime
de dedicação exclusiva.
Art. 5' Poderá atuar junto à comissão de que trata este decreto
representante do Ministério Público Federal, designado pelo Procurador-Geral da República.
Art. 6' A partir da data da publicação deste decreto, ficam
suspensos quaisquer procedimentos administrativos referentes à
execução das decisões proferidas pelas Subcomissões Setoriais ou
pela Comissão Especial a que alude o Decreto n' 1.153, de 8 de junho
de 1994.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2023-2119, maio um:>.

2101
Art. 7º O Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado expedirá as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste decreto.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 1.499, DE 24 DE MAIO DE 1995
Constitui Comissão Especial de Revisão
dos Processos de Anistia de que trata a Lei
n' 8.878, de 11 de maio de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, e
Considerando as razões determinantes da instauração de Inquérito Civil Público pela Procuradoria da Repúblíca no Distrito Federal,
conforme Portaria nº 1, de 14 de fevereiro de 1995, publicada no Diário
da Justiça da União, de 22 de fevereiro de 1995, Seção 1, pág. 3464;
Considerando a recomendação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República constante do OfícioIPGRlGab/nº 755, de 25 de abril de 1995,
face à existência de indícios de irregularidades praticadas em vários
procedimentos, a fim de que «seja verificada a possibilidade de determinar providências aos órgãos do Poder Executivo, no sentido de
proceder ao reexame de todos os processos em que tenha sido efetivada a anistia de que trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, bem
como maior cautela no deferimento de novos processos, para que se
possa evitar prejuízos incalculáveis aos cofres da União»;
Considerando que das recomendações emanadas do Ministério
Público Federal dimanam, necessariamente, relevante interesse, em
virtude especialmente de sua função institucional da proteção do
patrimõnio público e social e de outros interesses difusos e coletivos,
ex vi do disposto no art. 129, inciso IH, da Constituição;
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Considerando que nos termos do Enunciado da Súmula 473 do
Colendo Supremo Tribunal Federal a Administração pode rever seus
próprios atos;
DECRETA:
Art. 1º É constituída, no âmbito do Conselho de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais (CCE), Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia, com a finalidade de:
I - reexaminar as decisões que acolheram pedidos de anistia
proferidas pelas Subcomissões Setoriais, assim como aquelas proferidas nos recursos interpostos perante a Comissão Especial, referidas
no art. 5º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994;
Ir - apreciar os recursos pendentes de julgamento no âmbito
da Comissão Especial a que alude o inciso anterior.

Art. 2º Compete à Comissão Especial de Revisão dos Processos
de Anistia:
I - requisitar os processos relativos às decisões referidas no
artigo anterior existentes nas empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob o controle direto ou indireto da
União e, após relacioná-los, emitir o respectivo termo de recebimento;
Ir - analisar os processos submetidos à sua apreciação, fazendo publicar no Diário Oficial da União o resumo das razões da
ratificação ou da revisão, cabendo ao interessado apresentar defesa
fundamentada no prazo de dez dias;
Ir] - apreciar os fundamentos da defesa apresentada, emitindo
parecer conclusivo para os fins do inciso IV;

N - submeter o processo à decisão do CCE e, em seguida,
encaminhar ao órgão de recursos humanos competente cópia da
decisão a fim de que este dê conhecimento ao interessado.

Art. 3º Em caso de decisão de ratificação, compete ao dirigente
da entidade praticar os atos relativos ao retorno do servidor, desde
que previamente preenchidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.878,
de 1994.
Art. 4º A Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia será composta de:
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I - um representante da Consultoria Juridica do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II Nacional;

um representante da Procuradoria-Geral da Fazenda

III - um representante da Secretaria de Orçamento Federal
do Ministério do Planejamento e Orçamento;
IV - um representante da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento e Orçamento;
V .- um representante da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda;
VI -

um representante do Ministério do Trabalho;

VII - um representante da entidade a que pertencia o servidor, especialmente convocado para esse fim.
§ 1e Os membros da comissão serão nomeados pelo Presidente
do CCE, mediante indicação do respectivo Ministro de Estado.

§ 2º A comissão será presidida pelo representante da Secretaria
de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do
Planejamento e Orçamento.
§ 3º Poderão participar das reuniões da comissão representante
da Coordenação Nacional dos Demitidos nas Estatais e Serviços
Públicos, para efeito de acompanhamento da análise dos processos.
§ 4º Os trabalhos na comissão serão considerados de relevante
interesse público, sendo desenvolvidos em horário integral e regime
de dedicação exclusiva.
Art. 5º Poderá atuar junto à comissão de que trata este decreto
representante do Ministério Público Federal, designado pelo Procurador-Geral da República.
Art. 6º A partir da data da publicação deste decreto, ficam suspensos quaisquer procedimentos administrativos referentes à execução das decisões proferidas pelas Subcomissões Setoriais ou pela Comissão Especial a que alude o Decreto nº 1.153, de 8 dejunho de 1994.
Art. 7º O CCE expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
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Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 1.500, DE 24 DE MAIO DE 1995
Cria Comissão Especial de Anistia para
apreciar os pedidos de anistia concedida pela
legislação que menciona e dá outras provi.
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º É criada, no âmbito do Ministério do Trabalho, Comissão Especial de Anistia com afinalidade de apreciar os requerimentos
de anistia de empregados do setor privado, empresas públicas e
sociedades de economia mista e de dirigentes e representantes sindicais, fundamentados no disposto no art. 7º da Lei nº 6.683, de 28 de
agosto de 1979, no art. 8º, §§ 2º e 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou na Lei nº 8.632, de 4 de março de 1993.
Parágrafo único. Compete, ainda, à Comissão Especial, apreciar
os requerimentos de anistia de empregados do setor privado, ex-dirigentes e ex-representantes sindicais, de que trata o art. 125 do
Decreto nº 611, de 21 de julho de 1992.
Art. 2º Serão apreciados pela Comissão Especial de Anistia os
requerimentos apresentados pelos interessados, devidamente fundamentados, e instruídos com os seguintes documentos:
prova de vínculo empregatício;
I
H
termo de rescisão contratual ou de punição sofrida;
IH
prova de identificação pessoal e de inscrição no CPF;
IV
elementos comprobatórios da motivação da demissão ou
de punição sofrida;
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IH -

prova de identificação pessoal e de inscrição no CPF;

IV - elementos comprobatórios da motivação da demissão ou
de punição sofrida;
V - prova da condição de dirigente ou representante sindical,
mediante cópia da respectiva ata de eleição e posse, quando for o caso;
VI -

outros elementos que comprovem a situação alegada.

§ 1º Os requerimentos de anistia em tramitação junto à Comissão de Anistia criada pela Portaria nº 1.051, de 17 de agosto de 1993,
do Ministério do Trabalho, serão automaticamente encaminhados à
Comissão Especial de que trata este decreto.
§ 2º Na hipótese do parágrafo precedente, os requerimentos
insuficientemente instruídos deverão ser complementados no prazo
de dez dias, contado da data da juntada do aviso de recepção da
notificação feita por via postal, sob pena de arquivamento.

Art. 3º A Comissão Especial de Anistia terá a seguinte composição:
I - dois representantes do Ministério do Trabalho, um dos
quais a presidirá;

H - um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;

IH
IV -

um representante do Ministério da Justiça;
um representante do Ministério do Planejamento e Orça-

mento.
§ 1º A Comissão Especial será instalada no prazo de quinze
dias, contado da data da publicação deste decreto.

§ 2º Os membros da Comissão Especial e os suplentes serão
indicados pelos respectivos Ministros de Estado e nomeados pelo
Ministro de Estado do Trabalho.
§ 3º A participação na Comissão Especial será considerada
serviço público relevante, não ensejando qualquer remuneração.

Art. 4º Compete à Comissão Especial de Anistia:
I - apreciar os requerimentos dos interessados;
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II - determinar, por intermédio de sen Presidente, a realízx,
ção das diligências que julgar necessárias;
III - submeter à apreciação da Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, com manifestação preliminar, os
pedidos formulados por empregados de empresas estatais;
IV - emitir parecer fundamentado sobre os requerimentos apreciados, remetendo-o ao Ministro de Estado do Trabalho para decisão;
V -

elaborar seu regimento interno.

Art. 52 Compete ao Ministro de Estado do Trabalho conhecer e
declarar anistia de que trata o presente decreto.
Parágrafo único. Da decisão que indeferir a anistia caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado do Trabalho, no prazo de
quinze dias, contado da data da juntada do aviso de recepção da
notificação feita por via postaL

Art. 6º Para os fins deste decreto, o Presidente da Comissão
Especial de Anistia poderá requisitar a órgãos e entidades da Administração Pública Federal as informações e os documentos necessários à perfeita instrução dos requerimentos submetidos à sua apreciação.
Art. 72 O Ministério do Trabalho prestará o apoio técnico e
administrativo necessários ao funcionamento da Comissão Especial
de Anistia.

Art. 82 Os atos relativos ao processamento dos requerimentos
formulados nos termos deste decreto observarão, no que couber, as
normas pertinentes ao processo administrativo.
Art. 92 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 1995; 174 2 da Independéncia e 107 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiua
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DECRETO N° 1.501, DE 24 DE MAIO DE 1995
Dispões sobre a fiscalização da distribuição, do armazenamento e do comércio de
combustíveis, apuração das infrações e penalidades, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
dos Decretos-Leis nOs 395 e 538, de 29 de abril de 1938, e 7 de julho
de 1938, respectivamente, e na Lei nO 2.004, de 3 de outubro de 1953,
DECRETA:

Art. 1° Fica o Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de Minas e Energia autorizado a celebrar convênio com os
Estados, Municípios e outras entidades vinculadas à Administração
Pública Federal direta ou indireta, com a participação do Procon
Pró-Consumidor e Cade Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para a fiscalização da distribuição, do armazenamento e do
comércio de combustíveis, inclusive apuração das infrações e aplicação de penalidades previstas no Decreto-Lei nO 538, de 7 de julho de
1938.
Art. 2° Fica criado o Grupo Integrado de Fiscalização Especial
(Gife), composto pelo Departamento Nacional de Combustíveis do
Ministério de Minas e Energia, Secretaria da Receita Federal e
Instituto Nacional de Metrologia;Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), para a fiscalização da distribuição, armazenamento e
o comércio de combustíveis.
Art. 3° O art. 29 do Decreto nO 1.021, de 27 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. O julgamento do processo caberá ao Diretor do
DNC e ao dirigente do órgão conveniado ou seus substitutos
legais.»
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se o § lOdo art. I" e o art. 35 de Decreto nO 1.021,
de 27 de dezembro de 1993.
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Brasília, 24 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

DECRETO Nº 1.502, DE 25 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre consignações em folha de
pagamento de servidores públicos federais
civis da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional a favor de terceiros, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º As consignações em folha de pagamento, de que trata o

art. 45 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos servidores
públicos federais civis ativos, inativos e pensiouistas, da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, são classificadas em:
I - obrigatórias;
II - facultativas.
§ 1º Consignações obrigatórias são os descontos e recolhimentos efetuados por força de lei ou mandado judicial, compreendendo:
a) contribuições para o Plano de Seguridade Social;
b) contribuições para a Previdência Social;
c) pensões alimentícias;
d) imposto sobre rendimentos do trabalho;
e) reposições e indenizações ao erário;
fJ beneficios e auxílios prestados ao servidores pela Administração Pública Federal;
g) outros descontos decorrentes de mandado judicial ou por força
de lei.
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§ 2" Consignações facultativas são as que, a critério da Administração, se efetuam por consenso entre o consignante, o consignatário e a União, compreendendo:
a) prestação referente a aquisição de imóvel residencial de consignatário previsto no inciso I do art. 2";
b) alugnel de imóvel residencial para residência do servidor;
c) prêmio do seguro de vida do servidor de consignatária prevista
nos incisos IV e VI do art. 2";
d) previdência complementar do servidor de consignatária prevista nos inciso IV e VI do art. 2";
e) mensalidades de entidades de classe, associações, clubes e
cooperativas de consumo para servidores públicos federais;
fJ contribuições para planos de saúde;
g) amortização e juros de dívidas pessoais contraídas junto aos
consignatários previstos nos inciso I e IV do art. 2";
Art. 2" Poderão ser admitidos como consignatários:
I - órgãos da Administração Pública Federal direta e suas
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista;
II - cooperativas de consumo, associações e clubes criados
para atender os servidores públicos federais;
III - entidades de classe representativas de servidores públicos federais;
IV - entidades fechadas ou abertas de previdência privada,
que operem com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida ou renda
mensal;
V - proprietários de imóveis residenciais,nos descontos relativos a aluguéis;
VI - seguradoras que operem com plano de seguro de vida.
Art. 3" Ressalvadas as consignações obrigatórias, não se efetuarão descontos de valor inferior a um por cento do menor vencimento do
servidor público federal, com jornada de quarenta horas semanais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica
às consignações de que trata a letra e do § 2" do art. 1" deste decreto.
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Art. 4º A soma mensal das consignações facultativas na folha
de pagamento do servidor não excederá a trinta por cento da respec,
tiva remuneração, conforme definido no inciso IH do art. 1º da Lei nº
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
Parágrafo único. As consignações obrigatórias precedem as fa,
cultativas e em nenhum caso poderá resultar saldo negativo na folha
de pagamento do servidor público federal.

Art. 5º As consignações facultativas poderão ser canceladas:
I - por motivo de interesse da Administração, devidamente
justificado;
H -

a pedido do servidor.

Parágrafo único. O pedido de cancelamento formulado pelo servidor deverá ser acompanhado da comprovação da anuência da entidade consignatária, quando for objeto de contrato.
Art. 6º Ao dirigente de recursos humanos do órgão e entidade
ou pessoa por ele delegada compete autorizar a averbação do desconto
em folha de pagamento, sem a qual não poderá ser efetuado.

Art. 7º A consignação em folha de pagamento somente ocorrerá
após o cadastramento da rubrica de desconto junto ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, por solicitação dos
dirigentes de recursos humanos dos órgãos e entidades.
Parágrafo único. As consignações já existentes serão revistas,
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, até 31 de
maio de 1995, para adaptá-las às disposições deste decreto.
Art. 8º Nas consignações facultativas, ocorrerá reposição dos
custos à União, por parte da consignatária, cujos valores e forma de
recolhimento serão estabelecidos pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
Art. 9º O Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado expedirá as instruções complementares necessárias
à execução deste decreto.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se os Decretos nOs 86.600, de 17 de novembro
de 1981, e 90.641, de 10 de dezembro de 1984.
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Brasília, 25 de maio de 1995; 174" da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 1.503, DE 25 DE MAIO DE 1995 (*)
Inclui empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:

Art. I" Ficam incluidas no Programa Nacional de Desestatização (PND), para os fins da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, as
empresas:
I
H
IH
IV
V

Centrais Elétricas Brasileira S.A. (Eletrobrás);
Furnas - Centrais Elétricas S.A.;
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte);
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul);
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf),

Art. 20 As ações representativas das participações acionárias
nas sociedades referidas no artigo anterior, de propriedade da União
e das entidades da Administração Pública Federal indireta abrangidas pelo Decreto n" 1.068, de 2 de março de 1994, deverão ser
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo
máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3" Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
dispensada de observar o disposto no § 1", alinea d, do art. 54 do
Decreto n" 1.204, de 29 de julho de 1994, no que diz respeito à
C*) Retificado no DO de 29.5.1995 (v. pág. 2163 deste volume).
Cal. Leís Hep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2023-2119, maio 1995.

2112
celebração ou repactuação de contratos de financiamentos ou de
acordos comerciais por prazo superior a três meses.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Fica revogado o Decreto nº 1.481, de 3 de maio de 1995.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174º de Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 1.504, DE 25 DE MAIO DE 1995
Constitui. no âmbito do Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio
de Janeiro. Grupo Executivo para execução
do projeto prioritário que especifica, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos H e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º É constituído, no âmbito do Conselho Coordenador das
Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, Grupo Executivo com a
finalidade de executar o Programa de Ação Prioritária para Implantação do Sistema de Sepetiba.
Art. 2º O Grupo Executivo é composto de representantes:
I - do Secretário-Executivo do Conselho Coordenador das
Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, que o presidirá;
H
do Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IH IV Turismo;
V
(Geipot);

do Ministro de Estado dos Transportes;
do Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes
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VI
da Ligth - Serviços de Eletricidade S.A.;
VII
da Companhia Docas do Rio de Janeiro;
VIII
da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).
§ F Os membros do Grupo Executivo serão designados pelo
Presidente da República.
§ 2· Dos trabalhos do Grupo Executivo poderão, quando indicados pelos respectivos Chefes dos Poderes Executivos, Estadual e
Municipal e designados pelo Presidente da República, participar represéntantes da:
a) Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa);
b) Agência de Desenvolvimento Tietê-Paraná (ADTP);
c) Secretaria de Planejamento e Controle do Estado do Rio de
Janeiro;
d) Companhia do Pólo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro
(Copperj);
e) Subprefeitura da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro;
f) Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro;
g) Prefeitura Municipal de Itaguaí.
Art. 3· Os trabalhos do Grupo Executivo submeter-se-ão à coordenação do Secretário-Executivo do Conselho Coordenador das Ações
Federaís no Estado do Rio de Janeiro, a quem compete, ainda,
privativamente:
I - solicitar, nos casos em que julgar necessário, a cooperação
de outros órgãos dos setores público e privado, inclusive de representantes da sociedade civil a que alude o art. 2·, inciso VIII, do Decreto
n· 1.419, de 17 de março de 1995;
II - submeter ao Presidente da República propostas referentes a
quaisquer matérias de competência do GovernoFederal, relacionadas com
a execução do Programa de Ação Prioritária objeto do presente decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174· da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
José Serra
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DECRETO N' 1.505, DE 25 DE MAIO DE 1995
Constitui, no âmbito do Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio
de Janeiro, Grupo Executivo para execução
do projeto prioritário que especifica, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos H e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" É constituído, no âmbito do Conselho Coordenador das
Ações Federais no estado do Rio de Janeiro, Grupo Executivo com a
finalidade de executar o Programa de Ação Prioritária para Implantação do Teleporto do Rio de Janeiro.
Art. 2" O Grupo Executivo é composto de representantes:
I - do Secretário-Executivo do Conselho Coordenador das
Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, que o presidirá;
H
IH
IV
V

do Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
do Ministro de Estado das Comunicações;
da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel);
da Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. (Telerj);

VI
da Light - Serviços de Eletricidade S.A.;
VII
do Laboratório de Cosmologia e Física Experimental
de Altas Energias (Lafex), do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas,
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
§ 1" Os membros do Grupo Executivo serão designados pelo
Presidente da República.

§ 2" Dos trabalhos do Grupo Executivo poderão participar representantes das Secretarias de Ciência e Tecnologia e de Indústria,
Comércio e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, assim como representante da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
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que serão indicados pelos respectivos Chefes dos Poderes Executivos
Estadual e Municipal e designados pelo Presidente da República.
Art. 3' Os trabalhos do Grupo Executivo submeter-se-ão à coordenação do Secretário-Executivo do Conselho Coordenador das Ações
Federais no Estado do Rio de Janeiro, a quem compete ainda, privativamente:
I - solicitar, nos casos em que julgar necessário, a cooperação
de outros órgãos dos setores público e privado, inclusive de representantes da sociedade civil a que alude o art. 2', inciso VIII, do Decreto
n' 1.419, de 17 de março de 1995;
II - submeter ao Presidente da República propostas referen, tes a quaisquer matérias de competéncia do Governo Federal, relacionadas com a execução do Programa de Ação Prioritária objeto do
presente decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
José Serra
DECRETO N' 1.506, DE 25 DE MAIO DE 1995
Constitui, no âmbito do Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio
de Janeiro, Grupo Executivo para execução
do projeto prioritário que especifica, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' É constituido, no âmbito do Conselho Coordenador das
Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, Grupo Executivo com a
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finalidade de executar o Programa de Ação Prioritária para Petróleo,
Gás Natural e Petroquímica do Rio de janeiro.
Art. 2Q O Grupo Executivo é composto de representantes:
I - do Secretário-Executivo do Conselho Coordenador das
Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, que o presidirá;
II
do Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
III
IV

do Ministro de Estado de Minas e Energia;
da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás);

V
do Instituto Nacional de Tecnologia.
§ I Q Os membros do Grupo Executivo serão designados pelo
Presidente da República.
§ 2Q Dos trabalhos do Grupo Executivo poderão participar representantes da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do
Estado do Rio de Janeiro, da Companhia Estadual de Gás (CEG) e da
Empresa de Informática e Planejamento S.A. (Iplan-Rio), que serão
indicados pelos respectivos Chefes dos Poderes Executivos Estadual
e Municipal e designados pelo Presidente da República.
Art. 3Q OStrabalhos do Grupo Executivo submeter-se-ão à coordenação do Secretário-Executivo do Conselho Coordenador das Ações
Federais no Estado do Rio de Janeiro, a quem compete, ainda,
privativamente:
I - solicitar, nos casos em que julgar necessário, a cooperação
de outros órgãos dos setores público e privado, inclusive de representantes da sociedade civil a que alude o art. 2Q inciso VIII, do decreto
n Q 1.419, de 17 de março de 1995;
II - submeter ao Presidente da República propostas referentes a quaisquer matérias de competência do Governo Federal, relacionadas com a execução do Programa de Ação Prioritária objeto do
presente decreto.
Art. 4Q Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
José Serra
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DECRETO N2 1.507, DE 30 DE MAIO DE 1995
Cria a Comissão Nacional de Segurança
Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84 incisos IV e VI, da constituição,
DECRETA:

Art. 12 Fica criada a Comissão Nacional de Segurauça Pública
nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, com o propósito de elaborar
e implementar sistema de prevenção e repressão a atos ilícitos nos
portos, terminais e vias navegáveis.
Art. 2 2 A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos,
Terminais e Vias Navegáveis será integrada por um representante e
respectivo suplente de cada Ministério a seguir indicado:
I
da Justiça, que a presidirá;
II
da Marinha;
III
da Fazenda;
IV
das Relações Exteriores;
V
dos Transportes.
§ 12 Os representantes na comissão e respectivos suplentes
serão designados pelo Ministro de Estado da Justiça, mediante indicação dos titulares dos Ministérios relacionados neste artigo.
§ 22 Ao Presidente da comissão compete adotar as providências
e medidas necessárias ao seu funcionamento.
§ 32 Os Ministérios representados na comissão prestarão o
apoio administrativo e fornecerão 08 recursos necessários ao desempenho das suas atribuições.
§ 4 2 A participação na comissão será considerada de relevante
interesse público e não será remunerada.
Art. 3 2 Compete à Comissão Nacional de Segurança Pública
nos Portos, Terminais e Via Navegáveis:
I - baixar normas, em nível nacional, sobre segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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H - elaborar projetos específicos de segurança pública nos
portos, terminais e vias navegáveis e, por via diplomática, buscar junto
à Organização Maritima Internacional (IMO) assistência técnica e financeira de países doadores e instituições financeira internacionais;
HI - apresentar sugestões às autoridades competentes para
o aperfeiçoamento da legislação pertinente, inclusive consolidação de
leis e regulamentos;
N - avaliar programas de aperfeiçoamento das atividades
de segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis;
V - manter acompanhamento estatístico dos ilícitos penais
ocorridos nos portos, terminais e vias navegáveis e dos resultados das
investigações e das punições aplicadas;
VI - encaminhar aos órgãos competentes avaliações periódicas sobre as necessidades relativas à segurança pública nos portos,
terminais e via navegáveis;
VII - elaborar seu regimento interno e submetê-lo à aprovação do Ministro de Estado da Justiça;
VIH - criar e instalar Comissões Estaduais de Segurança PÚblica nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, fixando-lhes as atribuições;
IX - orientar as Comissões Estaduais, no que for cabível.
Art. 4Q As Comissões Estaduais serão compostas, no mínimo,
de representantes:
I
H

IH
N

do Departamento de Polícia Federal;
da Capitania dos Portos;
da Secretaria da Receita Federal;
das Administrações Portuárias;

V
do Governo do Estado.
§ 1Q As Comissões Estaduais serão coordenadas pelos representantes do Departamento de Polícia Federal.
§ 2Q As Comissões Estaduais deverão elaborar plano de segurança a ser submetido à Comissão Nacional de Segurança Pública nos
Portos, Terminais e Vias Navegáveis.
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Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 1995; 174· da Independência e 107 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Sebastião do Rego Barros Netto
Odacir Klein
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade

Social, crédito suplementar no valor de
R$ 5.480.571,00, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social (Lei
n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 5.480.571,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil e quinhentos e setenta e um reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), na forma do
Anexo IH deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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Brasília, 28 de abril de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 2.5.1995, págs. 606416065.

(2) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, os imóveis urbanos, com
benfeitorias, que menciona, destinados à
Justiça Federal de Ir:! Grau da 5g Região, Com
sede em Recife (PE) - Seção Judiciária do
Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5', inciso XXIV, da
Constituição, combinados com os arts. 5', alínea h, e 6' do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956, e tendo em vista o que consta do Processo n' 21.593/9440, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terreno e as benfeitorias neles exístentes, que
correspondem aos imóveis urbanos localizados na Rua Dr. José Lourenço, n" 1.640 e n' 1.660, Bairro da Aldeota, na Cidade de Fortaleza,
Capital do Estado do Ceará, assim individualizadas:
I - o de n' 1.640 compreende a casa encravada no terreno que
mede: de frente 15,85m (quinze vírgula oitenta e cinco metros) e
extrema ao nascente com a dita Rua Dr. José Lourenço; ao poente,
fundo, 16,60m (dezesseis vírgula sessenta metros), com o restante do
terreno onde se acha construído o bem de n' 1.660 da Rua Dr. José
Lourenço; ao norte, lado esquerdo, 58,50m (cinqüenta e oito vírgula
cinqüenta metros) com a edificação de n' 1.620, com frente para a Rua
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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Dr. José Lourenço; e ao sul, lado direito, com o edifício de n'' 1.660 da
mesma Rua Dr. José Lourenço, por onde mede 58,50m (cinqüenta e
oito vírgula cinqüenta metros), perfazendo um área total de 949,45m2
(novecentos e quarenta e nove vírgula quarenta e cinco metros quadrados); Código da PMF n' 15.056.004-000; de propriedade de José
Dias Vasconcelos, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na referida capital, inscrito no Cadastro Geral dos Contribuintes
do Ministério da Fazenda sob o n" 000.314.373-20, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 9 de agosto de 1982 nas
notas do Cartório Morais Correia, Livro n' 165, fls. 172, matriculado
no, Cartório de Registro de Imóveis da l' Zona, Oficial Crisanto de
Holanda Pimentel, sob o n' 29.449, em 2 de setembro de 1982;
II - o de n' 1.660 trata do prédio, esquina com a Rua Catão
Mamede, com área construída de 527,00m2 (quinhentos e vinte e sete
metros quadrados), formado de um pavimento e a seguinte divisão
interna: varanda, sala dos professores, 11 (onze) salas de aula, biblioteca, cozinha, 5 (cinco) banheiros, área de serviço, portaria, quadra
de voleibol, quadra de basquete e uma área coberta com o respectivo
terreno em que se acha encravado, de domínio pleno (direto e útil) o
qual tem a forma irregular, medindo: 31,20m (trinta e um vírgula
vinte metros) de frente por 46,50m (quarenta e seis vírgula cinquenta
metros) de largura nos fundos; 69,70m (sessenta e nove vírgula
setenta metros) do lado direito e a mesma dimensão do lado esquerdo
extremando: frente (nascente), com a dita Rua Dr. José Lourenço;
fundos, com o apartamento n' 383 da Rua Catão Mamede, pertencente a Miguel de Almeida Machado; lado direito (sul) com a Rua Catão
Mamede; e, lado esquerdo, com o prédio n' 1.640 da Rua Dr. José
Lourenço, pertencente a Francisco Dias Macêdo, de propriedade de
Dinel Participações Ltda., pessoajurídica de direito privado, com sede
na cidade de Fortaleza (CE), inscrita no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n" 07.571.920/0001-09, representada por seus sócios-gerentes Manoel Dias de Macêdo Neto, casado, industrial, Carteira de Identidade n" 573.040/SSP (CE), CPF!MF
n' 121.182.903-06, e Ângela Maria Proença de Macêdo, separada
judicialmente, CI n" 161.044/SSP (CE), CPF!MF n' 113.036.113-68,
brasileiros, residentes e domíciliados na mencionada capital, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23 de abril de
1987 nas notas do 3' Ofício da Cidade de Fortaleza (CE), no Livro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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208-A, fls. 95, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da I"
Zona, Oficial Crisantina Pimentel Alves Pereira, sob o n Q 35.652, em
13 de junho de 1984.
Art. 2Q OS bens especificados no art. 1Q e seus incisos I e II
destinar-se-ão à ampliação da Justiça Federal de 1Q Grau da 5"Região
- Seção Judiciária do Estado do Ceará.
Art. 3Q A despesa decorrente da execução do disposto neste
decreto correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas ao
Tribunal Regional Federal da 5" Região, com sede em Recife (PE).
Art. 4Q Fica a Advocacia-Geral da União autorizada a promover, na forma da legislação em vigor, a desapropriação dos imóveis
descritos no artigo 1Q.
Art. 5Q As desapropriações de que tratam este decreto são declaradas de urgência, nos termos do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n Q 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 6Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 174Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CADOSO
Milton Seligman

(3) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1995
Institui Grupo de Trabalho para os fins
que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica instituido Grupo de Trabalho com o objetivo de
elaborar proposta de diretrizes, estratégias e mecanismos operacionais, para a incorporação da variável ambiental no processo de gestão
Cal Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2150, mato 1""".
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e concessão de crédito oficial e benefícios fiscais às atividades produtivas.
Art. 22 O Grupo de Trabalho será composto por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal;
II
Ministério da Fazenda;
III - Ministério do Planejamento e Orçamento;
IV - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama);
V
Banco Central do Brasil;
VI
Banco do Brasil S.A.;
VII
Caixa Econômica Federal;
VIII
Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
IX
Banco da Amazônia S.A.;
X
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Parágraío único. A coordenação do Grupo de Trabalho ficará a
cargo do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, com a assistência técnica do Ibama.
Art. 32 O Grupo de Trabalho terá prazo até 16 de junho de 1995
para apresentar a proposta de que trata o ari. 12 deste decreto.
Art. 42 Os representantes do Grupo de Trabalho, juntamente
com seus suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos
órgãos e entidades e designados pelo Ministro de Estado do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1995; 1742 da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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(4) DECRETO DE 2 DE MAIO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor da Justiça do Trabalho, crédito euplementar no valor de R$ 264.331,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião, em favor da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 264.331,00
(duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais) para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1995; 174º da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 3.5.1995, pág. 6158.

(5) DECRETO DE 2 DE MAIO DE 1995
Restabelece a validade da declaração federal de utilidade pública que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 18.790/93-91 do Ministério da Justiça,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(512121-2156, maio 1995.
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DECRETA:
Art. 1º É restabelecida a validade da declaração federal de
utilidade pública da Irmandade Nossa Senhora da Saúde, com sede
na Cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 20.081.238/0001-04, com efeito retroativo à data de sua cassação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(6) DECRETO DE 3 DE MAIO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério da Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$
2.907.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6º, inciso I, alinea a, da Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 2.907.000,00 (dois
milhões, novecentos e sete mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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Brasília, 3 de maio de 1995, 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 4.5.1995, pág. 6244.

(7) DECRETO DE 3 DE MAIO DE 1995
Autoriza o aumento do capital social da
Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4Q do Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. F Fica autorizado o aumento de capital social da Rede
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), de R$ 1.103.337.980,02 (um bilhão, cento e três milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e
oitenta reais e dois centavos) para R$ 1.168.802.465,52 (um bilhão,
cento e sessenta e oito milhões, oitocentos e dois mil, quatrocentos e
sessenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), mediante a
incorporação de créditos da União, no valor de R$ 62.597.141,04
(sessenta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e
quarenta e um reais e quatro centavos).
Art. 2Q Fica ainda autorizada a União a subscrever ações até o
valor de R$ 2.867.344,46 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos),
caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
U>1. .Le1S .rcep. 'M.
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(8) DECRETO DE 3 DE MAIO DE 1995
Autoriza o aumento do capital social da
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
8.A. (Trensurb).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto-Lei nº 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o aumento de capital social da Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre SoA(Trensurb), de R$ 118.709.571,62
(cento e dezoito milhões, setecentos e nove mil, quinhentos e setenta
e um reais e sessenta e dois centavos) para R$ 135.161.328,34 (cento
e trinta e cinco milhões, cento e sessenta e um mil, trezentos e vinte
e oito reais e trinta e quatro centavos), mediante a incorporação de
créditos da União, no valor de R$ 15.720.920,33 (quinze milhões,
setecentos e vinte mil, novecentos e vinte reais e trinta e três
centavos).
Art. 2º Fica ainda autorizada a União a subscrever ações até o
valor de R$ 730.836,39 (setecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e
seis reais e trinta e nove centavos), caso os acionistas minoritários
não exerçam o seu direito de preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
(9) DECRETO DE 5 DE MAla DE 1995
Autoriza aumento de capital social da
CompanhiaDocasdo EspíritoSanto (CodesaJ,

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4' do Decreto-Lei n' 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o aumento de capital social da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), de R$ 4.353.054,37 (quatro
milhões, trezentos e cinqüenta e três mil, cinqüenta e quatro reais e
trinta e sete centavos), para R$ 27.363.733,82 (vinte e sete milhões,
trezentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta
e dois centavos), mediante incorporação de créditos da União, no valor
de R$ 20.451.987,49 (vinte milhões, quatrocentos e cinqüenta e um
mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Art. 2' A União fica autorizada a subscrever ações no valor de
R$ 2.558.691,96 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil,
seiscentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), caso os
acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência
dentro do prazo legal.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' torna-se sem feito o Decreto de 16 de agosto de 1994, que
autorizou o aumento de capital social da Codesa.
Brasília, 5 de maio de 1995: 174' da Independência e 107' da
República
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
(10) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilitação Magistério em Educação Pré-Escolar, do
Curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jahu, com sede na
Cidade de Jcui, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15, do
Cal. Leis Rep. Fed.Hrasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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Decreto nO 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de São Paulo nO 559/94, de 5 de
outubro de 1994, conforme consta do Processo n" 23123.000106/95-10,
do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da habilitação Magistério em Educação Pré-Escolar, do Curso de Pedagogia, ministrado
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de J ahu, mantida pela
Fundação Educacional Dr. Raul Bauab-Jahu, com sede na Cidade de
Jaú, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza

(11) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento do curso de
Psicologia das Faculdades Capital, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nO 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do então Conselho Federal de Educação nO 305/93, de 5 de maio de
1993, conforme consta do Processo nO 23001.000981/92-36, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Psicologia,
licenciatura plena, Bacharelado e Formação de Psicólogo, a ser miCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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nistrado pelas Faculdades Capital, mantidas pela Instituição LusoBrasileira de Educação e Cultura, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Art. 3 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q da
República.
MARCO ANTONIO DE OLNEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza

(12) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Ciências
Administrativas e de Tecnologia, na Cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n Q 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n Q 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do então Conselho Federal de Educação n Q 867/94, de 17 de outubro
de 1994, conforme consta do Processo n Q 23001.000609/90-11, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas
e de Tecnologia, mantida pela Associação Rondoniense de Ensino
Superior, com sede na Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1995; 174Q da Independência e 107 Q da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio
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(13) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1995
Restabelece a validade da declaração federal de utilidade pública que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo 18.820/93-51 do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. l' É restabelecida a validade da declaração federal de
utilidade pública do Serviço de Orientação da Família, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
60.396.793/0001-31, COm efeito retroativo à data de sua cassação.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

(14) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1995
Autoriza o aumento do capital social da
Empresa de Navegação da Amazônia S.A.
(EnasaJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4' do Decreto-Lei n' 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o aumento do capital social da Empresa
de Navegação da Amazônia S.A. (Enasa), de R$ 11.112.999,70 (onze
milhões, cento e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta
centavos) paraR$ 11.494.983,58 (onze milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e cinqüenta e oito
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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centavos), mediante a incorporação de créditos da União, no valor de
R$ 381.983,88 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e
três reais e oitenta oito centavos).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein

(15) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento do curso de
Comunicação Social, das Faculdades AELI8,
com sede na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do então Conselho Federal de Educação nº 589/94, de 9 de junho de
1994, conforme consta do Processo nº 23033.014408/93-96, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, com habilitações em Jornalismo, Relações Públicas,
Publicidade e Propaganda e Radialismo (Rádio e TV), a ser ministrado pelas Faculdades AELIS, mantidas pela Associação Educacional
do Litoral Santista, com sede na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(5)2121-2156,
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Brasília, 9 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(16) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, com sede na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n' 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do então Conselho Federal de Educação n" 846/94, de 15 de setembro
de 1994, conforme consta do Processo n' 23001.000249/90-40, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, mantido pela Fundação Amazonense de Educação e Cultura, com
sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(17) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Educação Física da Faculdade de Educação
Física de Ribeirão Pires, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 8º e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista os
Pareceres do então Conselho Federal de Educação nOs 381, de 3 de
junho de 1993 e 773, de 13 de setembro de 1994, conforme constam
do Processo nº 23001.000545/85-65, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Educação
Física, bacharelado e licenciatura plena, a ser ministrado pela Faculdade de Educação Física de Ribeirão Pires, mantida pela Organização
Educacional de Ribeirão Pires, com sede na Cidade de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(18) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação da Faculdade de
Filcecfia; Ciências e Letras de Catanduva,
na Cidade de Catanduva, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de São Paulo nº 865/94, conforme
consta do Processo nº 23123.000650/95-26, do Ministério da Educação
e do Desporto,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciência da
Computação, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Catanduva, Autarquia Muuicipal, com sede na Cidade de
Catanduva, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(19) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilitação em Química, do Curso de Ciências, do
Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de
Ituiutaba, com sede na Cidade de Ituíutaba,
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o
Parecer do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais nº
949/94, de 16 de dezembro de 1994, conforme consta do Processo nº
23123.000326/95-16, do Miuistério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Química, licenciatura plena, do Curso de Ciências, ministrado pelo Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba, mantido pela
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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Fundação Educacional de Ituiutaba, com sede na Cidade de ItuiutabaEstado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(20) DECRETO DE 9 DE MAla DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Tecnologia
de Birigíii, com sede na Cidade de Birigíii,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
e 15 do Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação
dada pelo Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Estadual de Educação de São Paulo
nº 669/94, de 9 de novembro de 1994, conforme consta do Processo nº 23123.006151194-06, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1e Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Tecnologia de Birigüi,
mantida pela Fundação Municipal de Ensino de Birigüi, com sede na
Cidade de Birigüi, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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(21) DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde - Fundo Nacional de Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 2.208.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde - Fundo Nacional de Saúde, crédito suplementar no valor
de R$ 2.208.000,00 (dois milhões e duzentos e oito mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 11.5.1995, pág. 6697.

(22) DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1995
Autoriza a Associação Médicos Sem
Fronteiras a instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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no § 1º do art. 11 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942,
e o que consta do Processo nº 11.984194-19, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
Médicos Sem Fronteiras, com sede à Rua Deschampheleer, 24, 1080,
Bruxelas, Bélgica.
Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a associação referida no art. 1e obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

(23) DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1995
Autoriza a Associação Médicos Sem
Fronteiras a instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1º do art. 11 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942,
e o que consta do Processo nº 1.614194-46, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
Médicos Sem Fronteiras, com sede em Max Euwe Plein, 40, P.O. Box
10014,1001 EAAmsterdam, Holanda.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a associação referida no art. 1º obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no periodo.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

(24) DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1995
Autoriza a Associação Medecins du
Monde a instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1º do art. 11 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942,
e o que consta do Processo nº 597/95-93, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
Medecins du Monde, com sede à 67, Avenue de la République, 75011,
Paris, França.
Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a associação referida no art. 1º obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
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ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
(25) DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1995
Autoriza a Cámora Internacional de Comercio Del Mercosur a instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1º do art. 11 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942,
e o que consta do Processo 7.866/94-71, do Miuistério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1s Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Câmara Internacional de Comercio Del Mercosur, com sede à Rua Juan Carlos
Gomez, 1445, Conjunto 703, na Cidade de Montevidéu, Uruguai.
Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a associação referida no art. 1º obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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(26) DECRETO DE 11 DE MAIO DE 1995
Aprova o aumento do capital social da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e altera seu Estatuto Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 3·, § 2·, da Lei n· 5.851, de 7 de dezembro de 1972,
DECRETA:
Art. 1· Fica aprovado o aumento de capital social da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de R$ 909.090,90
(novecentos e nove mil, noventa reais e noventa centavos) para
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), decorrente da incorporação
de reservas para futuro aumento de capital, evidenciadas nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 1993.
Parágrafo único. A elevação do capital social da Embrapa será
feita com a utilização de R$ 5.644.320,40 (cinco milhões, seiscentos e
quarenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos)
da Reserva de Correção Monetária e R$ 3.446.588,70 (três milhões,
quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais
e setenta centavos) da Reserva de Doações e Subvenções para Investimentos, totalizando R$ 9.090.909,10 (nove milhões, noventa mil,
novecentos e nove reais e dez centavos).
Art. 2· O art. 9· do Estatuto Social da Embrapa, aprovado pelo
Decreto n· 75.374, de 14 de fevereiro de 1975, e alterado pelos
Decretos de 12 de junho de 1991, publicado no DOU de 13 de junho
de 1991, e de 20 de dezembro de 1993, publicado no DOU de 22 de
dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9· O capital da Embrapa é de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), pertencente integralmente à Uuião Federal.»

Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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(27) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1995
Autoriza Giovanni Bucci e Franco Saro
tori, de nacionalidade italiana. a adquirirem
imóvel rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 3·, §
3·, da Lei n· 5.709, de 7 de outubro de 1971, e do art. 7·, § 5·, do Decreto
n· 74.965, de 26 de novembro de 1974,
DECRETA:
Art. .1· Ficam Giovanni Bucci e Franco Sartori, de nacíonalidade italiana, autorizados a adquirir uma parte ideal, com 66,2400ha
(sessenta e seis hectares e vinte e quatro ares), no imóvel rural situado
no Município de Indianópolis, registrado no Registro de Imóveis
da Comarca de Peabiru, Estado do Paraná, no Livro 3·E, sob o
n· 12.218, cuja planta e memorial descritivo constam do Processo
Incra/CR·09IPRln· 1.131/81, e cadastrado no SNCR sob o código
718.084.007.129·8.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(28) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1995
Dá Mva redação ao art. 5' do Estatuto
Social da Petróleo Brasileira SA. (Petrobrás!.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 8· da Lei n· 2.004, de 3 de outubro de 1953,
DECRETA:
Art. 1· O art. 5· do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A
(Petrobrás), aprovado pelo Decreto de 30 de setembro de 1991, passa
a vigorar, conforme deliberação da Assembléia Geral Ordinária de
Oot, Leis llep.

~·ed.
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acionistas daquela companhia, realizada em 24 de março de 1995,
com a seguinte redação:
«Art. 5Q O capital social é de R$ 10.861.040.886,40 (dez
bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões, quarenta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), dividido em
108.610.408.864 (cento e oito bilhões, seiscentos e dez milhões,
quatrocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro) ações,
no valor nominal de R$ 0,10 (dez centavos) cada uma, sendo
63.416.841.885 (sessenta e três bilhões, quatrocentos e dezesseis
milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e
cinco) ações ordinárias nominativas e 45.193.566.979 (quarenta
e cinco bilhões, cento e noventa e três milhões, quinhentos e
sessenta e seis mil, novecentos e setenta e nove) ações preferenciais nominativas.»

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 Revoga-se o Decreto de 2 de julho de 1993, que alterou
Q

o Estatuto Social da Petrobrás.
Brasília, 16 de maio de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Raimundo Brito

(29) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1995
Reabre ao Orçamento de Investimento,
em favor da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., pelo saldo apurado em
31 de dezembro de 1994, crédito especial
aberto por Decreto de 29 de dezembro de
1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no § 2Q do art. 167
da Constituição,
COl. LeIS

rcep. r'ec. .urasu, Braaíha,

HS7(5)::H~n-2156,maio

1995.
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DECRETA:
Art. 1· Fica reaberto ao Orçamento de Investimento de que
trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor da Rede
Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., pelo saldo apurado
em 31 de dezembro de 1994, crédito especial autorizado pela Lei n?
8.960, de 23 de dezembro de 1994, e aberto por Decreto de 29 de
dezembro de 1994, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I, e respectiva fonte de
financiamento constante no Anexo lI, deste decreto.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 17.5.1995, pág. 6983.

(30) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 1.065.800,00 para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6·, incisos I, alínea a, e II da Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de
1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n· 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$1.065.800,00 (um milhão, sessenta e cinco
mil e oitocentos reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep.

~"ed.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.5.1995, págs. 6983/6984.

(31) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 5.068.055,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que
trata a Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 5.068.055,00 (cinco milhões, sessenta e oito mil e cinqüenta e
cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
ingresso de operação de crédito externa.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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Brasília, 16 de maio de 1995; 174Q da Independência e I07 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado noDO de 17.5.1995, pág. 6984.

(32) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade So~
cial, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 69.110.107,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
na Medida Provisória n Q 997, de 16 de maio de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao orçamento da Seguridade Social, de que
trata a Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério
do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de
R$ 69.110.107,00 (sessenta e nove milhões, cento e dez mil e cento e
sete reais), para atender à programação constante do anexo I deste
decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme
anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1995; 174Q da independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.5.1995, págs. 6984/6985.
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(33) DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a incorporação, ao patrimônio da União, do imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas
Leis n" 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de
1978, e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o registro, em nome da Uuião, do imóvel
constituído por terreno e benfeitorias, situado na esquina das Ruas
Tenente Ary Rodrigues com Ernani de Gusmão, nº 50, na Zona
Urbana do Município de Jardim, no Estado do Mato Grosso do Sul,
mantido em sua posse nos últimos 40 anos, sem qualquer contestação
ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao domínio
ou posse, com os seguintes limites e confrontações: o ponto MPI é um
marco localizado a sudeste (SE) do referido imóvel, distando 1O,00m
do eixo das Ruas Tenente Ary Rodrigues e Ernani de Gusmão;
partindo do ponto MPI, com o azimute magnético de 01º39'37"medindo 40,04m, encontra-se o Ponto MIl; este alinhamento confronta com
a Rua Tenente Ary Rodrigues; partindo do MIl, com azimute magnético de 271º37'21", medindo 40,97m, encontra-se o Ponto MIlI; este
alinhamento confronta com área do Esporte Clube Jardim; partindo
do Ponto MIlI, com o azimute magnético de 180º46'45", medindo
40,44m, encontra-se o Ponto MIV; este alinhamento confronta com
terreno de particular; partindo do Ponto MIV, confrontando com a
Rua Ernani de Gusmão, com o azimute magnético de 91º03'03",
medindo 40,35m, encontra-se o Ponto MPI, início desta demarcação
e confrontação, fechando um polígono de forma irregular com a área
de 1.635,96m2 (um mil, seiscentos e trinta e cinco metros quadrados
e noventa e seis decímetros quadrados), de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o
nº 10176.000798/92-60.
Art. 2º O imóvel referido no art. 1º deste decreto pertence à
Circunscrição Judiciária do Cartório de Registro de Imóveis de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasítía,

Hj"~5):LU~1-:HOb,maio

.reeo.

2150
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maío de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(34) DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Análise de Sistemas da Faculdade Estadual
de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n' 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação do Paraná n' 295, de 9 de dezembro de 1994, conforme consta do Processo n' 23123.000446/95-60, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Análise de
Sistemas, a ser ministrado pela Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras de Guarapuava, mantida pelo Governo do Estado
do Paraná, com sede na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maío de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(512121-2156, maio 1995.
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(35) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Justiça Federal de 1 º Grau da 59. Região - Seção
Judiciária do Estado de Alagoas - os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5", inciso XXIV, da
Constituição, combinados com os artigos 5", alínea h, e 6" do DecretoLei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21
de maio de 1956, e tendo em vista o que consta do Processo n"
21.594/94-11, do Miuistério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1" São declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, 08 imóveis urbanos, compreendendo os terrenos e as
benfeitorias neles existentes, localizados na Rua Tabajara, antiga
Cacimba do Braga e Praça João XXIII, nOs 19, 29, 35, 43, 49, 61, 63,
69 e 75, no Bairro do Poço, na Cidade de Maceió, Capital do Estado
de Alagoas, assim individualizados:
I - o de nQ 19, em má conservação: sito na conferência de onde
havia os nOs 15 e 19 da Rua Tabajaras e o n" 300 da Rua Pedro Paulino,
medindo ao todo 25,50m de frente por 27,50m de frente a fundos, em
ambos os lados, de propriedade de Aloisio Fernando da Silva, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Maceió (AL),
que adquiriu o domínio útil do terreno, conforme Escritura Pública
de Compra e Venda, lavrada, em 17 de julho de 1968, nas Notas do
Tabelião Público do 1" Ofício da Capital, no Livro 102, fls. 161, e
matriculado no 1" Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, sob o
n" 50.367, em 8 de agosto de 1968, no Livro 3-BN, fls. 100;

II - o de n" 29, em boa conservação: de alvenaria de tijolos e
coberta de telhas, recuada do alinhamento da rua, com muro baixo e
portão de frente, contendo garagem, sala de estar, sala de refeições,
área interna, cozinha, dois quartos, banheiro completo, quarto e
banheiro de empregada e lavanderia, edificado em terreno foreiro que
mede 7,50m de largura na frente por 27,00m de frente a fundos,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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limitando-se de um lado com o n· 19, de Joel Alves da Silva, e do ontro
lado com o n· 35, de José Alves de Moura, de propriedade de Edmar
Alves da Silva Fragoso e seu esposo Derlani Fragoso Viana, brasileiros, casados, ele funcionário público e ela doméstica, residentes e
domiciliados em Maceió CAL), conforme Escritura Pública de Doação
Gratuita, Pura e Simples, lavrada, em 6 de fevereiro de 1960, nas
Notas do Tabelião Público do 2· Ofício, no Livro 357, fls. 56 a 58, e
matriculado no 1· Cartório de Registro Geral de Imóveis de Maceió,
sob o n· 45.899, em 16 de maio de 1986;
IH - O de n· 35, em boa conservação: tipo chalet, de taipa e
telhas, com duas janelas de frente e porta de entrada, ao lado de um
terreno do patrimônio de Nossa Senhora dos Prazeres, limitando-se
de um lado com o n· 29 e do outro lado com o n· 43, de propriedade de
Waldir Alves de Mendonça e de Waldomiro Alves de Mendonça,
brasileiros, casados, funcionários públicos, havida de suas legítimas
maternas, conforme transcrição da Certidão, de 15 de julho de 1957,
extraída do Inventário dos Bens deixados pelo falecimento de Maria
Hermogenia de Mendonça, e sentenças, de 8 de agosto de 1957,
transitada em julgado, matriculada no 1· Registro de Imóveis e
Hipotecas de Maceió, sob o n· 36.290/91, no Livro 3-AZ, fls. 22, em 14
de abril de 1962, tendo Waldomiro Alves de Mendonça, por compra
feita a Waldir Alves de Mendonça e sua mulher Elita Gomes de
Mendonça, brasileira, doméstica, adquirido duas partes do imóvel n·
35, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada, em 29
de setembro de 1965, nas Notas do Tabelião Público do 6· Ofício, no
Livro 25, fls. 115 e v., e matriculado no 1· Registro de Imóveis e
Hipotecas de Maceió, sob o n· 43.166, em 25 de outubro de 1965, no
Livro 3-BF, fls. 238;
IV - o de n· 43, em regular conservação: edificado em terreno
aforado do patrimônio de Nossa Senhora dos Prazeres, mediante
escritura particular registrada, composto de um prédio residencial,
de alvenaria de tijolos, recuado do alinhamento da rua e coberto de
telhas, de jardim na frente, com uma porta e janela de frente, sala
única, dois quartos, copa e cozinha conjugados, banheiro completo e
quintal cercado, limitando-se de um lado com o n· 49, de herdeiros de
Maria Hermogenea de Mendonça, e do outro lado com a casa de José
Elias, de propriedade de Maria José dos Santos, brasileira, solteira,
enfermeira, residente e domiciliada em Maceió CAL), conforme EscriCo1.LeIS ftep. j'ed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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turaPública de Compra e Venda, de 21 de agosto de 1953, lavrada
nas Notas do Tabelião Público do S. Oficio, no Livro 266, fls. 197 a
199, e matriculado no 1" Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió,
sob o nO 22.281, em 29 de agosto de 1953, no Livro 3-AF, fls. 209;
V - o de nO 49, em má conservação: composto do terreno onde
existia o chalet de nO 49, limitando-se de um lado com o nO 43 e do
outro com o nO 61, de propriedade de Maria José de Morais, viúva,
com 50%, Jeane Elias de Souza, casada, Geonita Elias de Moraes,
solteira, Alexandrina Elias de Moraes, solteira, e J oane Elias de
Moraes, solteira, todas brasileiras, domésticas, residentes e domiciliadas em Maceió (AL), as quatro últimas com os 50% restantes, em
partes iguais, consoante transcrição da Certidão, de 29 de abril de
1966, extraída do Inventário e Partilha dos bens deixados pelo falecimento de João Elias da Silva, processado no Cartório de Órfãos e
Menores da Capital, conforme julgado de 25 de março de 1966, por
sentença do Juiz de Direito da 4" Vara da Capital, e matriculado no
1" Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, em 12 de maio de 1966,
sob o nO 44.199/203, no Livro 3-EG, fls. 27112;
VI - o de nO 61, em má conservação: domínio útil de quatro
biombos sob nOs 61, 4, 6 e 8, medindo 6,50m de frente por 27,00m de
frente a fundos, sendo que aos fundos a largura é de 5,50m, limitando-se de um lado com o nO 63, de Estela Araújo da Costa, e do outro
lado com o nO 49, de Maria José Moreira, e pelos fundos com o quintal
do nO 156 da Rua Pernambuco, de Silvio de Farias, antigamente sob
os nOs 55, 55-A, 55-E, 55-C e 55-D, edificados no local onde existiu o
nO 57, cujo domínio direto pertence ao patrimônio de Nossa Senhora
dos Prazeres, de propriedade de Yara Leite Freire, brasileira,
casada pelo regime de comunhão parcial de bens, universitária,
CPFIMF nO 284 713 854-49, residente e domiciliada em Maceió (AL),
conforme Formal de Partilha, extraído do Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Ulysses Lopes Moreira, processado na lO"
Vara da Capital, por sentença de 29 de novembro de 1982, e matriculado no 1° Cartório de Registro Geral de Imóveis de Maceió, em 11 de
janeiro de 1983, sob o nO R.1-29.476, Protocolo nO 62.810, Livro 2;
VII - o de nO 63, em boa conservação: edificado em terreno
foreiro, medindo 5,70m de frente e de fundos por 33,90m de frente a
fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a Rua
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2121-2156, maio 1995.
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Tabajaras, pelo lado direito com o nº 61, de Eliege Dias da Silva, do
lado esquerdo com o nº 69, de Orlando Rocha Silva, e pelos fundos
com o n? 126 da Rua Pernambuco, de Maria Faustina de Farias Filho,
de propriedade de Dirce Barros Calado, brasileira, viúva, funcionária
pública aposentada, CPFIMF n? 004 228 434-15, residente e domiciliada em Maceió (AL), conforme Formal de Partilha, extraído do
Inventário dos Bens deixados pelo falecimento de Hercilio Barbosa
Calado, processado na 5" Vara da Capital, por sentença de 5 de
fevereiro de 1993, e matriculado no 1º Cartório de Registro Geral de
Imóveis de Maceió (AL), em 26 de abril de 1993, sob o nº R.3-46.481,
Protocolo nº 151.772, Livro 2;
VlII - o de n? 69, em má conservação: de taipa e telhas; com
uma porta e duas janelas de frente, edificado em terreno foreiro, com
6,16m de largura na frente e 26,40 de frente a fundos, limitando-se
de um lado com o nº 63, de Tonheiro, e do outro lado com o nº 75, de
Emílio Ferreira Pais, em terreno de domínio direto do patrimônio de
Nossa Senhora dos Prazeres, de propriedade de Orlando Rocha Silva,
brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado em
Maceió (AL), conforme Escritura Pública de Compra e Venda, datada
de 31 de dezembro de 1948, nas Notas do 2º Tabelião Público, Odilon
Protasio de Oliveira, no Livro nº 206, fls. 75v. a 76v., e matriculado
no 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, sob o nº 16.385, em
10 de janeiro de 1949, no Livro 3-V, fls. 254;
IX - o de nº 75, em má conservação: de taipa e coberto de
telhas, com uma porta e uma janela de frente, limitando-se de um
lado com o n" 69, de Pedro Alcântara, e de outro com o nº 79, de José
Magalhães, frente para a Rua dos Tabajaras e fundos a encontrar
cercas existentes, medindo na frente 22 palmos, correspondentes a
4,84m, de frente e fundos a encontrar cercas existentes, erguido há
mais de vinte anos em terreno de domínio direto do patrimônio de
Nossa Senhora dos Prazeres, de propriedade de Emílio Ferreira Pais,
brasileiro, casado, proprietário, residente e domiciliado em Maceió
(AL), consoante Escritura Particular assinada em 10 de outubro de
1946, e matriculado no 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió,
sob o n? 13.872, em 6 de novembro de 1946, no Livro 3-S, fls. 189.
Art. 2º Os bens especificados no artigo anterior destinar-se-ão
à ampliação da Justiça Federal de 12 Grau da 5" Região, com sede em
Recife (PE), Seção Judiciária do Estado de Alagoas.
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.
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Art. 3º A despesa decorrente da execução do disposto neste
decreto correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas ao
Tribunal Regional Federal da 5' Região, com sede em Recife (PE).
Art. 4º Fica a Advocacia-Geral da União autorizada a promover, na forma da legislação em vigor, a desapropriação dos Imóveis
descritos no art. 1º.
Art. 5º As desapropriações de que trata este decreto são declaradas de urgência, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 19~1, com a redação dada pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imissão de posse.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(36) DECRETO DE 29 DE MAIO DE 1995
Dá nova redação aos arts. 2!! e 3 Q do
Decreto de 28 de abril de 1995, que institui
Grupo de Trabalho para os fins que específíca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 10 Os arts. 2º e 3º do Decreto de 28 de abril de 1995, que
institui Grupo de Trabalho para os fins que especifica, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

IV - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
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v - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama;
VI
Banco Central do Brasil;
VII - Banco do Brasil S.A.;
VIII - Caixa Econômica Federal;
IX
Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
X
Banco da Amazônia S.A.;
XI
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social.
.........•..............................................................................................»

«Art. 3' O Grupo de Trabalho terá prazo até 31 de julho de
1995, para apresentar a proposta de que trata o art. l' deste
decreto.»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5)2121-2156, maio 1995.

REPUBLICAÇÃO

RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 8, DE 1995 (*)
Autoriza o Estado deSergipe ccontratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Fundo Internacional para
Desenvolvimento da Agricultura (Fida), no
valor de até US$ 17,941,200.00, equivalentes
a doze milhões de Direitos Especiais de Saque.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado de Sergipe, nos termos da Resolução n Q96,
de 1989, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito externo junto ao Fundo Internacional para Desenvolvimento
da Agricultura (Fída), no valor de US$ 17,941,200.00 (dezessete
milhões, novecentos e quarenta e um mil e duzentos dólares norteamericanos), equivalente a doze milhões de Direitos Especiais de
Saque.
(*) Publicada no DO de 27.3.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(3):1147, mar.

1995).
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Parágrafo único. Os recursos, advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo, destinam-se ao financiamento parcial
do Programa de Apoio às Populações de Baixa Renda no Semi-Árido
de Sergipe (Pró-Sertão).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser
realizada nas segnintes condições:
a) devedor: Governo do Estado de Sergipe;

b) credor: Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura (Fida);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: equivalente a SDR 12.900.000,00 (doze miIbões e novecentos mil de direitos especiais de saque); correspondentes a US$ 17,
941,200.00 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e um e duzentos dólares norte-americanos);

e) juros: oito por cento fixos, contados a partir de cada desembolso sobre os saldos devedores do principal;

fJ contragarantia: os definidos no parágrafo único do art. 2º da
Lei Estadual nº 3.322, de 26 de abril de 1993, que autorizou a operação
de crédito;
g) condições de pagamento:

- do principal: em trinta prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de dezembro de 1997, e a
última em 15 de junho de 2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de junho e 15 de
dezembro de cada ano.
Art. 3º O exercicio da autorização concedida por esta resolução,
fica condicionado ao efetivo cumprimento das disposições contidas no
art. 167, I e Il e § 1º, da Constituição Federal.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, contados a partir de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2157-2159, maio 1995.
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Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de Sua publicação.
Senado Federal, 23 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

DECRETO
DECRETO Nº 1.493, DE 19 DE MAIO DE 1995 (*)
Dá nova redação ao inciso 11 do art. 2º
do Decreto nº 1.359, de 3D de dezembro de
1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 2º do art. 26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no art.
6º da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de 1994,
DECRETA:
Art. 1º O inciso II do art. 2º do Decreto nº 1.359, de 30 de
dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Il - no caso de pessoas jurídicas, até 5% (cinco por cento)
do imposto de renda devido.»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Francisco Weffort
(*) Com redação dada pela retificação publicada no DO de 23.5.1995 (pág. 2162 deste

volume), Publicado no DO de 18.5.1995 (pãg. 2071 deste volume).
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RETIFICAÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 996, DE 11 DE MAIO DE 1995 (*)
Dispõe sobre as aUquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

Retificação
Na página 6761, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETOS
DECRETO NO 1.486, DE 9 DE MAIO DE 1995 (**)
Dispõe sobrea programação orçamentária
e financeirado PoderExecutivopara o exercício
de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, e dá outras providências.
(") Publicada no DO de 11.5.1995 (v. pág. 1866 deste volume).
Publicado no DO de 10.5.1995 (v. pág. 2046 deste volume).

(**)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5);2161-2164, maio 1995.
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Retificação
No Anexo, onde se lê:
«20105 Estado Maior das Forças Armadas

12.146

7.706

15.577

4.275

Leia-se:
«20105 Estado Maior das Forças Armadas.

19.852»

DECRETO Nº 1.493, DE 17 DE MAIO DE 1995 (*)
Dá novà redação ao inciso II do art. 2~
do Decreto nº 1.359, de 30 de dezembro de
1994.

Retificação
Na republicação feita em 22 de maio de 1995, Seção 1, página
7224, na epígrafe,
Onde se lê: «DECRETO Nº 1.496, DE 19 DE MAIO DE 1995»,

Leia-se: «DECRETO Nº 1.493, DE 17 DE MAIO DE 1995 »,
No fecho, onde se lê: «Brasília, 19 de maio de 1995: ...»
Leia-se: «Brasília, 17 de maio de 1995; ...»
DECRETO Nº 1.494, DE 17 DE MAIO DE 1995 (**)
Regulamenta a Lei n' 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, estabelece a sistemática de
execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (pronac), e dá outras pronidéncías.

Retificação
No art. 2', § 1', onde se lê: o: ... na forma prevista no art. 40 deste
dscreto.»
Leia-se: «... na forma prevista no art. 39 deste decreto .»
(*) Publicado no DO de 18.5.1995 (pág. 2071 deste volume) e republícado no DO de

22.5.1995 (pág. 2059 deste volume).
(**) Publicado no DO de 18.5,1995 (pág. 2072 deste volume),

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2161-2164, maio 1995.
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DECRETO Nº 1.503, DE 25 DE MAIO DE 1995 (*)
Inclui empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND).

Retificação

Na página 7483, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1995 (**)
Dispõe sobre a incorporação, ao patrimônio da União, do imóvel que menciona.

Retificação
No art. 1º, caput, na 12ª linha, onde se lê: « ... azimute magnético
de 56'59'24", ... »
Leia-se:

« ••

0

azimute magnético de 56°29'24", ... »

na 34' linha, onde se lê: «..• medindo 4222,64m,...»
Leia-se:

« .••

medindo 422,64m, ...»

na 37' linha, onde se lê: « .•. n" 10080.002013/92-05."
Leia-se: n" 11080.002013/92-05."

No fecho do decreto, onde se lê: "

13 de março de 1994;...»

Leia-se: "... 13 de março de 1995;

»

(*) Publicado uo DO de 26.5.1995 (pág. 2111 deste volume).
(**) Publicado no DO de 14.3,1995 (Coleção das Leis. Brasília, 187(3): 1193. mar.

1995).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2161-2164, maio 1995.
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(5) DECRETO DE 15 DE MARÇO DE 1995 (*)
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, pelos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1994,
crédito especial aberto pelo Decreto de 29 de
dezembro de 1994, e crédito extraordinário
autorizado pela Medida Provisória nº 660, de
18 de outubro de 1994, reeditada pelas Medidas Provisórias n"s 71O, de 17 de novembro
de 1994, 764, de 16 de dezembro de 1994, e
829, de 13 de janeiro de 1995.

Retificação
Republicação, do Anexo II do Decreto de 15 de março de 1995,
publicado com incorreção no Diário Oficial da União do dia 16 de
março de 1995, página 3535, Seção L

o anexo está publicado no DO de 25.5.1995, págs. 741117412.

(*) Publicado no DO de 16.3.1995 N. Coleção das Leis. Brasília, 187(3): 1194. mar.

1995).
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2161-2164, maio 1995.
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Administrativa celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992. Publicado no DO de 15 de maio

de 1995

2007
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78 -

79 -

80 -

81 -

82 -

83 -

84 -

Decreto Legislativo, de 9 de maio de 1995 - Aprova o texto do Acordo
sobre Sanidade Vegetal para Proteção de Zonas Fronteiriças e Intercâmbio de seus Vegetais e Produtos Derivados, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Colômbia, em Brasília, em 14 de abril de 1993. Publicado no DO de
15 de maio de 1995.

Decreto Legislativo, de 9 de maio de 1995 -Aprova o Texto do Acordo
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado entre o Governo da R.epública Federativa do Brasil e o
Governo da República da Colômbia, em Brasília, em 14 de abril de 1993.
Publicado no DO de 15 de maio de 1995.
Decreto Legislativo, de 9 de maio de 1995 - Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa
e a Repressão às Infrações Aduaneiras, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em
18 de março de 1993. Publicado no DO de 15 de maio de 1995.
Decreto Legislativo, de 9 de maio de 1995 - Aprova o texto do Acordo
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 11 de
junho de 1993. Publicado noDO de 15 de maio de 1995.
Decreto Legislativo, de 16 de maio de 1995 -c-Aprova o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Moscou, em 22
de janeiro de 1993. Publicado no DO de 29 de maio de 1995. ..
Decreto Legislativo, de 23 de maio de 1995 - Homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda
no valor de Cr$ 22.700.000.000.000,00 (vinte e dois trilhões e setecentos
bilhões de cruzeiros) para atender às exigências das atividades de produção e da circulação da riqueza nacional, com referência ao último mês do
exercício de 1992. Publicado no DO de 29 de maio de 1995.
Decreto Legislativo, de 23 de maio de 1995 - Aprova os textos do
Convênio Constitutivo e do de Administração do Fundo Multilateral de
Investimentos, celebrado, em princípio, entre o Banco Interamericano
de Desenvolvimento e os países doadores, entre os quais o Brasil, em
11 de fevereiro de 1992. Publicado no DO de 29 de maio de 1995. .......

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013

RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
1 -

Resolução do CN de 26 de abril de 1995 - Altera a redação dos arts. 4º
e 6º da Resolução ns 1, de 1970-CN - Regimento Comum. Publicada
no DO de 5 de maio de 1995.
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2015
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RESOLUÇÕES
Resolução de 26 de abril de 1995 -Retifica o conteúdo da alíneag do
art. 2ª da Resolução n'' 2, de 5 de janeiro de 1995, do Senado Federal,
que autoriza a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município (LFTM) - Rio, destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária vencível no I'' semestre de 1995. Publicada no
DO de 4 de maio de 1995.
16 - Resolução de 12 de maio de 1995 - Modifica o art. 12 da Resolução
ns 75, de 1994, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (LFTRS), cujos recursos serão destinados à
rolagem de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de
1995. Publicada no DO de 15 de maio de 1995.
17 - Resolução de 12 de maio de 1995 - Autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinadas
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no 22 semestre de 1995
- Publicada no DO de 15 de maio de 1995.
15 -

2017

2018

2019

18 -

Resolução de 22 de maio de 1995 - Suspende a execução do DecretoLei n Q 2.047, de 20 de julho de 1983, declarado inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 1º de junho de
1988. Publicada no DO de 23 de maio de 1995.

2021

19 -

Resolução de 23 de maio de 1995 - Acrescenta parágrafo ao art. 1º da
Resolução nº 55, de 1994, do Senado Federal. Publicada no DO de 25
de maio de 1995.

2022

DECRETOS
1.473 - Decreto de 28 de abril de 1995 - Dispõe sobre a execução da Ata de
Retificação do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n'' 22, entre Brasil, Argentina e México, de 6 de dezembro de 1994.
Publicado no DO de 2 de maio de 1995.

2023

1.474 - Decreto de 28 de abril de 1995 - Altera o Anexo I do Estatuto da:
Fundação Alexandre de Gusmão, aprovado pelo Decreto n'' 896, de 16
de agosto de 1993. Publicado no DO de 2 de maio de 1995....................

2024

1.475 - Decreto de 28 de abril de 1995 - Fixa, para o exercício de 1995, o
limite global das importações incentivadas por intermédio da Zona
Franca de Manaus, da Amazônia Ocidental e das Áreas de Livre
Comércio. Publicado no DO de 2 de maio de 1995

2034

1.476 - Decreto de 2 de maio de 1995 - Promulga o Tratado Relativo à
Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento e Execução de Sentenças
em Matéria Civil, entre a República Federativa do Brasil e a República
Italiana, de 17 de outubro de 1989. Publicado no DO de 3 de maio de
1995.

2036

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2165-2181, maio 1995.

2174
1.477 - Decreto de 2 de maio de 1995 - Dispõe sobre a execução da Ata de
Retificação do Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 16, entre Brasil e Argentina, de 5 de setembro de 1994.
Publicado no DO de 3 de maio de 1995.

2037

1.478 - Decreto de 2 de maio de 1995 -Dispõe sobre a execução do Protocolo
de Adesão do Uruguai ao Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e
Intercâmbio de Bens Utilizados na Defesa e Proteção do Meio Ambiente
entre Brasil, Argentina e Uruguai, de 15 de julho de 1994. Publicado
no DO de 3 de maio de 1995.

2038

1.479 - Decreto de 2 de maio de 1995 -Altera os arts. 22 e 61! do Decreto
n'' 1.141, de 19 de maio de 1994, que dispõe sobre as ações de proteção
ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades
indígenas, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de maio de
1995.

2039

1.480 - Decreto de 3 de maio de 1995 - Dispõe sobre os procedimentos a
serem adotados em casos de paralisações dos serviços públicos federais,
enquanto não regulado o disposto no art. 37, inciso VII, da Constituição.
Publicado no DO de 4 de maio de 1995.

2040

1.481 - Decreto de 3 de maio de 1995 - Inclui empresas no Programa
Nacional de Desestatização (PND). Publicado no DO de 4 de maio de
1995.

2041

1.482 - Decreto de 3 de maio de 1995 - Dispõe sobre a execução do Sexto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nl:! 18,
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 11 de julho de 1994.
Publicado no DO de 4 de maio de 1995.

2042

1.483 - Decreto de 5 de maio de 1995 - Altera a denominação dos cargos
em comissão que menciona. Publicado no DO de 6 de maio de 1995.
Edição Extra.

2043

1.484 - Decreto de 9 de maio de 1995 - Dá nova redação ao caput do art.
31:! do Decreto nl:! 1.264, de 11 de outubro de 1994, que cria a Comissão
Nacional de Classificação (Concla). Publicado no DO de 10 de maio de
1995.

2044

1.485 - Decreto de 9 de maio de 1995 - Dispõe sobre a exclusão de
participação acionária da Petrobrás Química S.A. (Petroquísa) do
Programa Nacional de Desestatização. Publicado no DO de 10 de
maio de 1995.

2045

1.486 - Decreto de 9 de maio de 1995 - Dispõe sobre a programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995,
relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1995.
Retificado no DO de 17 de maio de 1995.

2046
2161
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2175
1487 -

Decreto de 10 de maio de 1995 - Dá nova redação ao art. 17 do
Estatuto da Fundação de Assistência ao Estudante, aprovado pelo
Decreto n!! 88.295, de 10 de maio de 1983. Publicado no DO de 11 de
maio de 1995.

2049

Decreto de 11 de maio de 1995 - Regulamenta as normas que
disciplinam os procedimentos administrativos relativos à aplicação de medidas de salvaguarda. Publicado no DO de 12 de maio
de 1995.

2049

Decreto de 15 de maio de 1995 -Fixa, para o período de 1º de maio
de 1995 a 30 de abril de 1996, o limite global das importações beneficiadas com os incentivos de que tratam os Decretos-Leis nss 288, de 28
de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de agosto de 1968, bem assim aos
aplicáveis às Áreas de Livre Comércio. Publicado no DO de 16 de maio
de 1995.

2064

Decreta de 15 de maio de 1995 -Altera o Anexo I ao Decreto nº 1.471,
de 27 de abril de 1995. Publicado no DO de 16 de maio de 1995.

2066

Decreto de 16 de maio de 1995 - Estabelece normas para a saída
temporária de veículos da Zona Franca de Manaus ( ZFM), e de Área de
Livre Comércio (ALC). Publicado no DO de 17 de maio de 1995.

2067

Decreto de 16 de maio de 1995 - Prorroga e transfere a concessão
de que trata o Decreto nº 60.261, de 23 de fevereiro de 1967. Publicado
naDO de 17 de maio de 1995
"
".

2068

1488 -

1489 -

1490 1491 -

1492 -

1493 -

Decreto de 17 de maio de 1995 - Dá nova redação ao inciso II do
art. 2º do Decreto n'' 1.359, de 30 de dezembro de 1994. Publicado no
DO de 18 de maio de 1995. .
,',.,',
,.,""",.
"
,
Republicado no DO de 22 de maio de 1995
Retificado no DO de 23 de maio de 1995,
"..................................

2071
2159
2162

1494 - Decreto de 17 de maio de 1995 -c-Regulamenta a Lei nº 8,313, de 23
de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), e dá outras providências,
Publicado naDO de 18 de maio de 1995,
,...
Retificado no DO de 22 de maio de 1995.

2072
2162

1495
1496 -

- Decreto de 18 de maio de 1995 - Dispõe sobre o regime de
,...........
«drawback». Publicado no DO de 19 de maio de 1995,

2075

Decreto de 22 de maio de 1995 - Dispõe sobre a celebração de
convênios para prestação de serviços de assistência social entre a
extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA) e as entidades
que menciona. Publicado no DO de 23 de maio de 1995. ...

2096

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2165-2181, maio 19U5.

2176
Decreto de 22 de maio de 1995 - Altera a redação dos arts. 82 e 83
do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decreto
ns 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Publicado naDO de 23 de maio de
1995.

2097

Decreto de 24 de maio de 1995 - Constitui Comissão Especial de
Revisão dos Processos de Anistia de que trata a Lei ns 8.878, de 11 de
maio de 1994. Publicado no DO de 25 de maio de 1995.

2098

1499 - Decreto de 24 de maio de 1995 - Constitui Comissão Especial de
Revisão dos Processos de Anistia de que trata a Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994. Publicado no DO de 25 de maio de 1995.

2101

1497 -

1498 -

1500 -

Decreto de 24 de maio de 1995 - Cria Comissão Especial de Anistia
para apreciar os pedidos de anistia concedida pela legislação que
menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de maio de
1995.

2104

Decreto de 24 de maio de 1995 - Dispõe sobre a fiscalização da
distribuição, do armazenamento e do comércio de combustíveis, apuração das infrações e penalidades, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de maio de 1995.

2107

1.502 - Decreto de 25 de maio de 1995 - Dispõe sobre consignações
em folha de pagamento de servidores públicos federais civis da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional a
favor de terceiros, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
maio de 1995.

2108

1.503 - Decreto de 25 de maio de 1995 - Inclui empresas no Programa
Nacional de Desestatização (PND). Publicado no DO de 26 de maio de
1995.
Retificado no DO de 29 de maio de 1995.

2111
2163

1.504 - Decreto de 25 de maio de 1995 - Constitui, no âmbito do Conselho
Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, Grupo
Executivo para execução do projeto prioritário que especifica, e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de maio de 1995.

2112

1.505 - Decreto de 25 de maio de 1995 - Constitui, no âmbito do Conselho
Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, Grupo
Executivo para execução do projeto prioritário que especifica, e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de maio de 1995.

2114

1.506 - Decreto de 25 de maio de 1995 - Constitui, no âmbito do Conselho
Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, Grupo
Executivo para execução do projeto prioritário que especifica, e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de maio de 1995.

2115

1501 -

Coí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2165-2181, maio 1995.

2177
1.507 - Decreto de 30 de maio de 1995 - Cria a Comissão Nacional de
Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, e dá
outras providências. Publicado noDO de 31 de maio de 1995.

2117

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 28 de abril de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, crédito suplementar no valor de R$ 5.480.571,00, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social, para os fms que especifica. Publicado no DO de 2 de maio de 1995.
(2) - Decreto de 28 de abril de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, os imóveis urbanos, com benfeitorias, que
menciona, destinados à Justiça Federal de 1!1 Grau da 5!! Região, com
sede em Recife (PE), Seção Judiciária do Estado do Ceará. Publicado
no DO de 2 de maio de 1995.
(3) - Decreto de 28 de abril de 1995 - Institui Grupo de Trabalho para os
fins que especifica, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de
maio de 1995...............................................................................................
(4) - Decreto de 2 de maio de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 264.331,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 3 de maio de 1995........................................
(5) - Decreto de 2 de maio de 1995 - Restabelece a validade da declaração
federal de utilidade pública que menciona. Publicado no DO de 3 de
maio de 1995
, """",.,..,,,""",,.,",,"""",,,,.,''''''',,,,.,,""'",,''',,'''''''
(6) - Decreto de 3 de maio de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de R$ 2.907.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
4 de maio de 1995.
(7) - Decreto de 3 de maio de 1995 - Autoriza o aumento do capital social da
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). Publicado no DO de 4 de maio
de 1995..""""""'"""""""""""""""""""."""""".""""""""""""""""",,
(8) - "Decreto de 3 de maio de 1995 - Autoriza o aumento do capital social
da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb). Publicada no DO de 4 de maio de 1995.
(9) - Decreto de 5 de maio de 1995 -Autoriza aumento de capital social da
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Publicado naDO de 6 de
maio de 1995. Edição Extra..""""""""".."".""""""".""""""""."".."".
(10) - Decreto de 5 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação Magistério em Educação Pré-Escolar, do curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de J ahu, com sede na
cidade de Jaú, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 6 de maio de
1995. Edição Extra, """"."."""""."""".""""""""""""""""",,,,,,,,.,,"""

<';01. LeIS

2121

2122

2124

2126

2126

2127

2128
2129

2129

2130
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(11) -

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Decreto de 5 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento do curso
de Psicologia das Faculdades Capital, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 6 de maio de 1995. Edição Extra. ..
- Decreto de 5 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento do curso
de Administração da Faculdade de Ciências Administrativas e de
Tecnologia, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia. Publicado
no DO de 6 de maio de 1995. Edição Extra.
- Decreto de 9 de maio de 1995 -Restabelece a validade da declaração
federal de utilidade pública que menciona. Publicado no DO de 10 de
maio de 1995.
- Decreto de 9 de maio de 1995 - Autoriza o aumento do capital social
da Empresa de Navegação da Amazônia S.A. (Enasa). Publicado no DO
de 10 de maio de 1995.
- Decreto de 9 de maio de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso de
Comunicação Social, das FaculdadesAelis, comsede na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 10 de maio de 1995.
- Decreto de 9 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Direito do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, com
sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Publicado no DO de
10 de maio de 1995.
- Decreto de 9 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Educação Física da Faculdade de Educação Física de Ribeirão Pires,
na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
10 de maio de 1995.
- Decreto de 9 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Catanduva, na Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo. Publicadono
DO de 10 de maio de 1995.........................................................................
- Decreto de 9 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Química, do Curso de Ciências, do Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba, com sede na Cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 10 de
maio de 1995.
- Decreto de 9 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração da Faculdade de Tecnologia de Birigüi, com sede na
Cidade de Birigüi, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 10 de maio
de 1995.
- Decreto de 10 de maio de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde - Fundo Nacional
de Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 2.208.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
DO de 11 de maio de 1995.

Cal. Leis Rap. Fed. Brasil, Brasilia, 187(5):2165-2181, maio 1995.

2131

2132

2133

2133

2134

2135

2135

2136

2137

2138

2139

2179
(22) -

Decreto de 10 de maio de 1995 - Autoriza a Associação Médicos sem
Fronteiras a instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 11 de maio de
1995.

2139

Decreto de 10 de maio de 1995 -Autoriza a Associação Médicos sem
Fronteiras a Instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 11 de maio de
1995.

2140

Decreto de 10 de maio de 1995 - Autoriza a Associação Medecins
du Monde a instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 11 de maio de
1995.

2141

Decreto de 10 de maio de 1995 - Autoriza a Câmara Internacional
de Comercio Del Mercosur a instalar-se no Brasil. Publicado no DO de
11 de maio de 1995.

2142

(26) -

Decreto de 11 de maio de 1995 - Aprova o aumento do capital social
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e altera
seu Estatuto Social. Publicado no DO de 12 de maio de 1995.

2143

(27) -

Decreto de 12 de maio de 1995 - Autoriza Giovani Bucci e Franco
Sartori, de nacionalidade italiana, a adquirirem imóvel rural. Publicado no DO de 15 de maio de 1995.

2144

Decreto de 16 de maio de 1995 - Dá nova redação ao art. 51;' do
Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás. Publicado no
no de 17 de maio de 1995.

2144

Decreto de 16 de maio de 1995 - Reabre ao Orçamento de Investimentos, em favor da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários
S.A, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, crédito especial
aberto por Decreto em 29 de dezembro de 1994. Publicado naDO de 17
de maio de 1995.

2145

Decreto de 16 de maio de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 1.065.800,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado naDO de 17 de maio de 1995.

2146

Decreto de 16 de maio de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 5.068.055,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado naDO de 17 de maio de 1995
,.........

2147

Decreto de 16 de maio de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário na valor de R$ 69.110.107,00. Publicado no DO de 17 de
maio de 1995.

2148

(23) -

(24) -

(25) -

(28) -

(29) -

(30) -

(31) -

(32) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2165-2181, maio 1995.

2180
(33) -

Decreto de 22 de maio de 1995 - Dispõe sobre a incorporação, ao
patrimônio da União, do imóvel que menciona. Publicado no DO de 23
de maio de 1995.

(34) -

Decreto de 22 de maio de 1995 - Autoriza o funcionamento do curso
de Análise de Sistemas da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e

2149

Letras de Guarapuava, Estado do Paraná. Publicado no DO de 23 de
maio de 1995.

2150

(35) -

Decreto de 23 de maio de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Justiça Federal de lº Grau da 5~
Região - Seção Judiciária do Estado de Alagoas - os imóveis que
menciona. Publicado no DO de 24-de maio de 1995.

2151

(36) -

Decreto de 29 de maio de 1995 - Dá nova redação aos arts. 2Q e 3Q do
Decreto de 28 de abril de 1995, que institui Grupo de Trabalho para os
fms que especifica. Publicado no DO de 30 de maio de 1995.

2155

REPUBLICAÇÃO
RESOLUÇÃO
8 -

Resolução de 23 de março de 1995 - Autoriza o Estado de Sergipe a
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União, em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados
em 31 de dezembro de 1994, crédito especial aberto pelo Decreto de 29
de dezembro de 1994, e crédito extraordinário autorizado pela Medida
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GESTÃO ORÇAMENTÃRIA
- Organização da Presidência da República e dos Ministérios. Medida
Provisória n" 29/89: Convalidação de relações jurídicas. Decreto-Legislativo n" 33, de 16 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 9 de
maio de 1995
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1814

1995

2193
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Limites de endividamento. Elevação temporária. Resolução n" 19, de
23 de maio de 1995.................................................................................
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
- Crédito externo. Programa de Apoio às Populações de Baixa Renda
no Semi-Arido de Sergipe (Pró-Sertão), Resolução nº 8, de 23 de
março de 1995 (publicada no DO de 27 de março de 1995 e republicada no DO de 31 de maio de 1995)
"..............................................
GRATIFlCAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO

- Criação. Medida Provisória nº 1.008, de 26 de maio de 1995............
GRATIFlCAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO
AOVÕO
- Criação. Medida Provisória n!l 1.008, de 26 de maio de 1995............
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
- Criação. Atividades de finanças, controle, orçamento eplanejamento.
Medida Provisória n'! 1.014, de 26 de maio de 1995

2022

2157

1935

1935

1956

I
IMÓVEL
- Doação. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera). Iaçu (BA). Lei nº 9,044, de 17 de maio de 1995...........................
-Reversão de doação. São Paulo doPotengi (RN). Lei nº 9.038, de 9 de
maio de 1995...........................................................................................
IMÓVEL DA UNIÃo
- Reversão ao Estado de Goiás. Aragarças (GO). Lei nº 9.052, de 25 de
maio de 1995...........................................................................................
IMÓVEL RURAL
- Aquisição por estrangeiro - Autorização. Indianópolia (PR). (27)
Decreto de 12 de maio de 1995..............................................................
IMÓVEL URBANO
- Desapropriação. Utilidade pública. Maceió (AL). (35) Decreto de 22
de maio de 1995
,
,.................
Recife (PE). (2) Decreto de 28 de abril de 1995
- Incorporação ao patrimônio da União. Jardim (MS). (33) Decreto de
22 de maio de 1995.................................................................................

1810
1806

1817

2144

2151
2122
2149
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2194
- União Federal. Incorporação. (1) Decreto de 13 de março de 1995
(publicadonoDO de 14 de março de 1995 e retificadonoDO de 19 de
maio de 1995)
IMPORTAÇÃO
- Limite global. Zona Franca de Manaus. Decreto n Q 1.475, de 28 de
abril de 1995
- Medidas de salvaguarda da produção nacional Decretonº 1.488, de
11 de maio de 1995.................................................................................
- Sistema drawback. Petróleo e derivados - Exceção. Decreto nº 1.495,
de 18 de maio de 1995............................................................................
IMPORTAÇÕES INCENTIVADAS
- Zona Franca de Manaus. Limite global- Fixação. Decreto nº 1.489,
de 15 de maio de 1995
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
- Alíquotas. Legislação - Alteração. Decreto n Q 1.490, de 15 de maio
de 1995
IMPOSTO DE RENDA
- Legislação - Alteração. Medida Provisória n!!998, de 19 de maio de
1995
- Pessoas jurídicas. Legislação - Alteração. Decreto n" 1.493, de 17 de
maio de 1995 (publicado uo DO de 18 de maio de 1995)
(Republicado no DO de 22 de maio de 1995)
(Retificado no DO de 23 de maio de 1995)............................................
IMPOSTO SOBRE A RENDA
- Legislação -Alteração. Medida Provisória nº 1.003, de 19 de maio
de 1995
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Crédito presumido. Ressarcimento de contribuições do PISlPasep e
Coflns. Medida Provisória nº 999, de 19 de maia de 1995..................
IMPRENSA BRAILE
~ Reprodução editorial - Autorização. Ministério da Educação e do
Desporto. Ministério da Cultura. Regulamentação. Lei n" 9.045, de
18 de maio de 1995.................................................................................
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
- Imóvel- Doação. Iaçu mA). Lei n!! 9.044, de 17 de maio de 1995....
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2034
2049
2095

2064

2066

1868
2071
2159
2162

1888

1879

1811

1810

2195
INTERCÂMBIO DE BENS UTILIZADOS NA DEFESA E PROTEÇÃO DO
MEIO AMBIENTE
- Tratado. Brasil, Argentina e Uruguai. Decreto n" 1.478, de 2 de maio

de 1995

2038

INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL
- Bens de estrangeiros no Brasil. Sucessão. Regulamentação. Lei nº
9.047, de 18 de maio de 1995
IRMANDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
- Utilidade pública -Restabelecimento. Diamantina (MG). (5) Decreto de 2 de maio de 1995
"."................................
ITAlPU BINACIONAL
- Pagamento de crédito. Tesouro Nacional. Medida Provisória nº
1.000, de 19 de maio de 1995
ITÃLIA
- Tratado. Cooperação Judiciária. Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil. Brasil. Decreto n!!. 1.476, de 2 de maio de

1995.........................................................................................................

1813

2126

1881

2036

J
JUSTIÇA DO TRABALHO
- Crédito suplementar. (30) Decreto de 16 de maio de 1995.................
(4) Decreto de 2 de maio de 1995
,
".............

2146
2126

L
L.B.A. (v. Fundação Legião Brasileira de Assistência)
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL
- Alteração. Medida Provisória n'' 998, de 19 de maio de 1995.............
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
- Art. 83. Estágio de universitários. Berçário em estabelecimentos
penais para mulheres. Lei nº 9.046, de 18 de maio de 1995...............
LETRAS FINANCEIRAS
-Emissão. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Resolução nº 16,
de 12 de maio de 1995
,,,.........................
Resolução nº 17, de 12 de maio de 1995
,.......

1868

1812

2018
2019
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2196
- Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Resolução n Q 15, de 26 de
abril de 1995

2017

M
MAGISTÉRIO EM EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
- Curso -Autorização. Jaú (SP). (la) Decreto de 5 de maio de 1995..
MEDECINS DU MONDE
- França, Paris. Instalação no Brasil - Autorização. (24) Decreto de
10 de maio de 1995...........
MÉDICOS SEM FRONTEIRAS
- Amsterdã, Holanda. Instalação no Brasil-Autorização. (23) Decreto de 10 de maio de 1995........................................................................
- Bruxelas, Bélgica. Instalação no Brasil- Autorização. (22) Decreto
de 10 de maio de 1995.........................................
MEDIDAS DE SALVAGUARDA
-Produção nacional. Importação. Decreto nO! 1.488, de 11 de maio de
1995
MEMORIAL DA MEDICINA
- Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus. Salvador (BA). Lei n Q
9.050, de 18 de maio de 1995.................................................................
MENSALIDADES ESCOLARES
-Fixação de valores. Medida Provisória n Q 1.012, de 26 de maio de
1995
MERCOSUR
- Câmara Internacional de Comercio. Montevidéu, Uruguai. Instalação no Brasil- Autorização. (25) Decreto de 10 de maio de 1995 ....
MÉXICO
- Tratado. Acordo Comercial nº 22. Brasil e Argentina. Decreto n"
I.473, de 28 de abril de 1995
"..............................
- Cooperação na Área do Meio Ambiente. Brasil. Decreto Legislativo
nº 70, de 4 de maio de 1995
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DA REFORMA DO ESTADO
- Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia - Constituição. Decreto nº 1.498, de 24 de maio de 1995.......................................
MINISTÉRIO DA CULTURA
- Editoras. Reprodução em braile.- Regulamentação. Lei nº 9. 045. de
18 de maio de 1995
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2183-2206, maio 1995.

2130

2141

2140
2139

2049

1815

1853

2142

2023
2000

2098

1811

2197
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
-Atribuições. Medida Provisória n" 992, de 11 de maio de 1995
.
.
- Crédito suplementar. (31) Decreto de 16 de maio de 1995
- Editoras. Reprodução em braile.- Regulamentação. Lei ue 9.045, de
18 de maio de 1995
.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Cargos em comissão - Criação. Medida Provisória n Q 1.009, de 26
de maio de 1995
.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Crédito suplementar. (1) Decreto de 28 de abril de 1995
.
MINISTÉRIO DA SAúDE
- Crédito suplementar. (21) Decreto de 10 de maio de 1995
.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Crédito extraordinário. Medida Provisória n" 997, de 16 de maio de

1995

.

(32) Decreto de 16 de maio de 1995
..
- Crédito suplementar. (6) Decreto de 3 de maio de 1995
.
MINISTÉRIO DO TRABALHO
- Comissão Especial de Anistia - Criação. Decreto n'!.1.500, de 24 de
maio de 1995
.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
- Cargos em comissão. Denominação.- Alteração. Decreto n" 1.483,
de 5 de maio de 1995
"
,..
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
- Procuradorias da República - Criação. Araçatuba (SP). Lei nº 9.035,
de 3 de maio de 1995
.
Bagé (RS). Lei nº 9.037, de 5 de maio de 1995
.
Bauru (SP). Lei n Q 9.035, de 3 de maio de 1995
..
Caxias do Sul (RS). Lei n!l9.037, de 5 de maio de 1995
.
Guarapuava (PR). Lei n Q 9.037, de 5 de maio de 1995
..
Marília (SP). Lei n Q 9.035, de 3 de maio de 1995
..
Maringá (PR). Lei nº 9.037, de 5 de maio de 1995
..
..
Novo Hamburgo (RS), Lei n'!. 9.037, de 5 de maio de 1995
Piracicaba (SP). Lei n Q 9.035, de 3 de maio de 1995
..
Santana do Livramento (RS). Lei n Q 9.037, de 5 de maio de 1995 ..
Sorocaba (SP). Lei n Q 9.035, de 3 de maio de 1995
.
Umuarama (PR). Lei nº 9.037, de 5 de maio de 1995
..
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2198
MINISTÉRIOS
-Organização. Medida Provisória no:! 1.015, de 26 de maio de 1995 ....
- Medida Provisória n'' 29/89: convalidação da gestão orçamentária e
financeira. Decreto-Legislativo nº 33, de 16 de dezembro de 1994.
Publicado no DO de 9 de maio de 1995.................................................

1959

1995

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Utilização. Programa Nacional de Desestatização (PND). Medida
Provisória nl! 1.005, de 25 de maio de 1995..........................................

1927

o
ORÇAMENTO DA UNIÃo
- Exercício de 1995. Seguridade Social e Orçamento Fiscal. Decreto
nº 1.486, de 9 de maio de 1995 (publicado no DO de 10 de maio de

1995)........................................................................................................

2046

(Retificado no DO de 17 de maio de 1995)............................................
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
- Prevenção e repressão de ações. Prova e procedimentos investigatórios. Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995................................................

2161

1800

p
PARAGUAI
- Tratado. Acordo de Complementação Econômica nº 18. Brasil, ArM
gentína e Uruguai. Decreto nº 1.482, de 3 de maio de 1995................
- Serviço móvel celular. Brasil, Argentina e Uruguai. Decreto Legislativo nº 68, de 4 de maio de 1995............................................................
PETROBRÁS QUíMICA S.A. (PETROQUISA)
- Exclusão de participação acionária. Programa Nacional de Desestatização (PND). Decreto n" 1.485, de 9 de maio de 1995.......................
PETRÓLEO
- Importação. Sistema drawback - Exceção. Decreto nº 1.495, de 18
de maio de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(5):2183-2206, maio 1995.

2042
1999

2045

2095

2199
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS)
- Estatuto social. Alteração. (28) Decreto de 16 de maio de 1995 ........

2144

PLANODESEGURIDADESOC~

-Servidor público. Alíquotas de contribuição. Medida Provisória n!?
996, de 11 de maio de 1995 (publicada uo DO de 12 de maio de 1995)
(Retificada no DO de 15 de maio de 1995)

1866
2161

PLANO REAL
- Criação. Unidade do Sistema Monetário Nacional. Real- Emissão
e conversão. Medida Provisória nº 1.004, de 19 de maio de 1995......

1894

pOLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- Organização básica. Legislação - Alteração. Lei n'" 9.054, de 29 de

maio de 1995."",.....................................................................................
pOLíTICA NACIONAL
- Salário mínimo. Medida Provisória nº 1.002, de 19 de maio de 1995
PORTOS, TERMINAIS E VIAS NAVEGÁVEIS
- Comissão Nacional de Segurança Pública. Criação. Decreto nº 1.507,
de 30 de maio de 1995
PORTUGAL
- Tratado. Acordo-Quadro de Cooperação. Brasil. Decreto Legislativo
n!! 66, de 2 de maio de 1995...................................................................
PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA
- Organização. Medida Provisória nº 1.015, de 26 de maio de 1995....
- Medida Provisória n" 29/89: convalidação da gestão orçamentária e
financeira. Decreto-Legislativo nº 33, de 16 de dezembro de 1994.
Publicado no DO de 9 de maio de 1995................................................
PREVENÇÃO
- Repressão de ações - Organizações criminosas. Lei nº 9. 034, de 3 de
maio de 1995...........................................................................................
PREVIDÊNCIA SOC~
- Atividade rural. Comprovação. Aposentadoria. Legislação -Alteraçâo. Medida Provisória nº 1.002, de 19 de maio de 1995....................
- Contribuição. Legislação -Alteração. Medida Provisória nº 1.002,
de 19 de maio de 1995............................................................................
- Tratado. Brasil e Chile. Decreto Legislativo n!! 75, de 4 de maio de
1995.........................................................................................................
PROCURADORIAS DA REPúBLICA
- Ministério Público Federal. Criação em municípios. Lei n!! 9.035, de
3 de maio de 1995...................................................................................
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PRODUTO AGRíCOLA

- Atualização monetária de contratos. Legislação - Alteração. Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994.................................................................
PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA
- Legislação - Alteração. Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994............
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
- Base de cálculo para contribuição. Pessoas jurídicas. Alteração.
Medida Provisória nº 1.001, de 19 de maio de 1995............................
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
- Regulamentação. Decreto nº 1.494, de 17 de maio de 1995 (publicado
no DO de 18 de maio de 1995)
(Retificado no DO de 22 de maio de 1995)............................................
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
- Inclusão de empresas. Decretonº 1.481, de 3 de maio de 1995..........
- Legislação - Alteração. Medida Provisória nº 995, de 11 de maio de
1995
- Nota do Tesouro Nacional-,-, Utilização. Medida Provisória nº 1. 005,
de 25 de maio de 1995........
- Participação acionária - Exclusão. Petrobrás Química S.A. (Petro_.....................
quisa). Decreto n Q 1.485, de 9 de maio de 1995
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÃRIA
- Exercício de 1995. Seguridade Social e Orçamento Fiscal. Decreto n Q
1.486, de 9 de maio de 1995 (publicado no DO de 10 de maio de 1995)
(Retificado no DO de 17 de maio de 1995)............................................
PROTEÇÃO AMBIENTAL
- Comunidades indígenas. Ações de saúde e apoio às atividades produtivas. Decreto n Q 1.479, de 2 de maio de 1995..................................
PROTEÇÃO AMBIENTAL
- Grupo de trabalho. Criação. Variável ambiental. Incorporação em
processos de concessão de créditos às atividades produtivas. (3)
Decreto de 28 de abril de 1995..............................................................
- Legislação - Alteração. (36) Decreto de 29 de maio de 1995
PSICOLOGIA
- Curso - Autorização. São Paulo (SP). (11) Decreto de 5 de maio de
1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(líj:2183-2206, maio 1995.

1799
1799

1882

2072
2162
2041

1856
1927
2045

2046
2161

2039

2124
2155

2131

2201

Q
QuíMICA
- Curso - Autorização. ltuiutaba (MG). (19) Decreto de 9 de maio de
1995.........................................................................................................

2137

R
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S.A.
- Radiodifusão. Renovação. Salvador (BA). Decreto Legislatiuo n'l65,
de 26 de abril de 1995............................................................................
RÁDIO WANDER ANDRADE LTDA.

- Permissão. Bambui(MG). DecretoLegislativo n'l 64, de 26 de abril
de 1995
REAL
- Unidade do Sistema MonetárioNacional. Emissão e conversão. Me·
dida Provisória nº 1.004, de 19 de maio de 1995
REDE FEDERAL DE ARMAZÉNS GERAIS FERROVIÁRIOS S.A.
- Crédito especial. (29) Decreto de 16 de maio de 1995.........................
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. (RFFSA)
- Capital social- Aumento. (7) Decreto de 3 de maio de 1995............
REGISTROS PúBLICOS
-Legislação -Alteração. Lei nº 9.039, de 9 de maio de 1995. Lei nº
9.053, de 25 de maio de 1995
ROMftNIA
- Tratado.Comércioe Cooperação Econômica. Brasil. DecretoLegislativo nº 72, de 2 de maio de 1995............................................................
RÚSSIA
- Tratado.Acordo sobre Serviços Aéreos. Brasil. DecretoLegislativo n!!
82, de 16 de maio de 1995......................................................................

1996

1996

1894

2145
2128

1807

2002

2012

s
SALÁRIO MÍNIMo
- Valor. Medida Provisória na 1.002, de 19 de maio de 1995................

1886
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2202
SANIDADE VEqETAL PARA PROTEÇÃO DE ZONAS FRONTEIRIÇAS E
INTERCAMBIO DE VEGETAIS E PRODUTOS DERIVADOS
- Tratado. Brasil e Colômbia. DecretoLegislativo nº 78, de 9 de maio
de 1995
SEGURIDADE SOClAL
- Exercício de 1995. Decreto n'l 1.486, de 9 de maio de 1995 (publicado
no DO de 10 de maio de 1995)
(Retificado no DO de 17 de maio de 1995)............................................
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO A FAMíLIA
- Utilidade pública - Restabelecimento. (13) Decreto de 9 de maio de
1995
SERVIÇO MÓVEL CELULAR
- Tratado. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. DecretoLegislativo
n' 68, de 4 de maio de 1995
SERVIÇO PÚBLICO
- Concessões. Outorga e permissões. Medida Provisória n Q 991, de 11
de maio de 1995
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
-Paralízações. Adoção de procedimentos. Decreto nº 1.480, de 3 de
maio de 1995
SERVIDOR PÚBLICO
- Alíquotas de contribuição. Plano de Seguridade Social Medida Provisória n!!996, de 11 de maio de 1995 (publicada no DO de 12 de maio
de 1995)
(Retificada no DO de 15 de maio de 1995)
- Consignações. Folha de pagamento. Administração Pública Federal.
Regulamentação. Decreto nº 1.502, de 25 de maio de 1995
- Isonomia salarial. Medida Provisória n Q 1.011. de 26 de maio de 1995
- Movimentos de paralizações. Adoção de procedimentos. Decreto n!?
1.480. de 3 de maio de 1995
- Pagamento da remuneração. Fixação de data. Medida Provisória n Q
990, de 5 de maio de 1995......................................................................
- Vantagens - Extinção. Décimos incorporados - Instituição. Medida Provisória n'! 993. de 11 de maio de 1995
SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
- Legislação -Alteração. Lei ns 8.880, de 27 de maio de 1994............
SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
-Organização. Medida Provisória n'! 994. de 11 de maio de 1995
(publicada no DO de 12 de maio de 1995)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília.
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SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO PODER EXECU-

TNO

- Organização. Medida Provisória nº 994, de 11 de maio de 1995
(publicada naDO de 12 de maio de 1995)
.
SOCIEDADE
-Atos constitutivos - Dispensa de publicação. Lei n Q 9.042. de 9 de
maio de 1995...........................................................................................

1841

1809

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
- Instituição. Medida Provisória nº 1.007, de 25 de maio de 1995.......
TESOURO NACIONAL
- Pagamento de crédito. Itaipu Binacional. Medida Provisória nº
1.000, de 19 de maio de 1995
TRABALHADORES
\
-Participação nos lucros das empresas. Medida Provisória nº 1.006,
de 25 de maio de 1995
\~.
TRÂNSITO
- Código nacional. Regulamento - Alteração. Decreto nº 1.497, de 22
de maio de 1995
TRATADO
- Acordo Comercial n!! 16. Brasil e Argentina. Decreto n!! 1.477, de 2 de
maio de 1995
- Acordo Comercial n!! 22. Brasil, Argentina e México. Decreto n!!I.473,
de 28 de abril de 1995............................................................................
- Acordo de Complementação Econômica n 2 1B. Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai. Decreto n" 1.482, de 3 de maio de 1995.............
- Acordo sobre Serviços Aéreos. Brasil e Rússia. Decreto Legislativo n!!
82, de 16 de maio de 1995......................................................................
- Acordo-Quadro de Cooperação. Brasil e Comunidade Econômica
Européia. Decreto Legislativo nº 69, de 4 de maio de 1995
- Acordo-Quadro de Cooperação. Brasil e Portugal. Decreto Legislativo
n!! 66, de 2 de maio de 1995
- Comércio e Cooperação Econômica. Brasil e Romênia. Decreto Legislativo n" 72, de 2 de maio de 1995
- Convenção Constitutiva da Organização Marítima Internacional
COMI). Londres. Decreto Legislativo n!! 71, de 2 de maio de 1995......
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- Convenção nº 170, da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Genebra. Decreto Legislativo nº 67, de 4 de maio de 1995..................
- Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, Pesquisa e
Repressão às Infrações Aduaneiras.Brasil e França. Decreto Legislativo n9. 80, de 9 de maio de 1995
- Cooperação em Matéria Ambiental. Brasil e Uruguai. Decreto Legislativo n Q 74, de 4 de maio de 1995.........................................................
- Cooperação Judiciária. Reconhecimento e Execução de Sentenças em
Matéria Civil. Brasil e Itália. Decreto n!! 1.476, de 2 de maio de 1995
- Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
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LEIS

LEI N' 9.055, DE l' DE JUNHO DE 1995
Disciplina extração, industrialização,
utilização, comercialização e transporte do
asbesto / amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o
mesmo fim e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É vedada em todo o território nacional:
I - a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom), antofilita,
crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos que contenham
estas substâncias minerais;
U - a pulverização (spray) de todos os tipos de fibras, tanto de
asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e
artificiais referidas no art. 2' desta Lei;
UI - a venda a granel de fibras em pó, tanto de asbesto-amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas
no art. 2' desta lei.
Art. 2' O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco),
do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fibras, naturais
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e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim, serão
extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições desta lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se fibras
naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana.
Art. 3' Ficam mantidas as atuais normas relativas ao asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais
referidas no artigo anterior, contidas na legislação de segurança,
higiene e medicina do trabalho, nos acordos internacionais ratificados
pela República Federativa do Brasil e nos acordos assinados entre os
sindicatos de trabalhadores e os seus empregadores, atualizadas
sempre que necessário.
§ l' (Vetado).
§ 2' As normas de segurança, higiene e medicina do trabalho
serão fiscalizadas pelas áreas competentes do Poder Executivo e pelas
comissões de fábrica referidas no parágrafo anterior.
§ 3' As empresas que ainda não assinaram com os sindicatos
de trabalhadores os acordos referidos no caput deste artigo deverão
fazê-lo no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação
desta lei, e a inobservância desta determinação acarretará, automaticamente, o cancelamento do seu alvará de funcionamento.

Art. 4' Os órgãos competentes de controle de segurança, higiene e medicina do trabalho desenvolverão programas sistemáticos de
fiscalização, monitoramento e controle dos riscos de exposição ao
asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais referidas no art. 2' desta lei, diretamente ou através de convênios
com instituições públicas ou privadas credenciadas para tal fim pelo
Poder Executivo.
Art. 5' As empresas que manipularem ou utilizarem materiais
contendo asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras naturais
e artificiais referidas no art. 2' desta lei enviarão, anualmente, ao
Sistema Único de Saúde e aos sindicatos representativos dos trabalhadores uma listagem dos seus empregados, com indicação de setor,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(61:2207-2275,jun. 1995.
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função, cargo, data de nascimento, de admissão e de avaliação médica
periódica, acompanhada do diagnóstico resultante.
Parágrafo único. Todos os trabalhadores das empresas que lidam com o asbesto/amianto da variedade crisotila e com as fibras
naturais e artificiais referidas no art. 2', desta lei serão registrados e
acompanhados por serviços do Sistema Unico de Saúde, devidamente
qualificados para esse fim, sem prejuízo das ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde interna, de responsabilidade das
empresas.

Art. 6' O Poder Executivo determinará aos produtores de asbesto/amianto da variedade crisotila, bem como das fibras naturais e
artificiais referidas no art. 2' desta lei, que não forneçam estes
materiais às empresas que estejam descumprindo qualquer disposição deste diploma legal.
Parágrafo único. Acontecendo o previsto no caput deste artigo,
Governo Federal não autorizará a importação da substância mineral ou das fibras referidas no art. 2' desta lei.
O

Art. 7' Em todos os locais de trabalho onde os trabalhadores
estejam expostos ao asbesto/amianto da variedade crisotila ou das
fibras naturais ou artificiais referidas no art. 2' desta lei deverão ser
observados os limites de tolerância fixados na legislação pertinente
e, na sua ausência, serão fixados com base nos critérios de controle
de exposição recomendados por organismos nacionais ou internacionais, reconhecidos cientificamente.
§ l' Outros critérios de controle da exposição dos trabalhadores
que não aqueles definidos pela legislação de segurança e Medicina do
Trabalho deverá ser adotados nos acordos assinados entre os sindicatos dos trabalhadores e os empregadores, previstos no art. 3' desta
lei.
§ 22 Os limites fixados deverão ser revisados anualmente, procurando-se reduzir a exposição ao nível mais baixo que seja razoavelmente exeqüível.

Art. 8' O Poder Executivo estabelecerá normas de segurança e
sistemas de acompanhamento específicos para os setores de fricção e
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têxtil que utilizam asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras
naturais ou artificiais referidas no art. 22 desta lei, para fabricação
dos seus produtos, extensivas aos locais onde eles são comercializados
ou submetidos a serviços de manutenção ou reparo.
Art. 92 Os institutos, fundações e universidades públicas ou
privadas e os órgãos do Sistema Único de Saúde promoverão pesquisas científicas e tecnológicas no sentido da utilização, sem riscos à
saúde humana, do asbesto/amianto da variedade crisotila, bem como
das fibras naturais e artificiais referidas no art. 22 desta lei.
Parágrafo único. As pesquisas referidas no caput deste artigo
contarão com linha especial de financiamento dos órgãos governamentais responsáveis pelo fomento à pesquisa científica e tecnológica.
Art. 10. O transporte do asbesto/amianto e das fibras naturais
e artificiais referidas no art. 22 desta Lei é considerado de alto risco
e, no caso de acidente, a área deverá ser isolada, com todo o material
sendo reembalado dentro de normas de segurança, sob a responsabilidade da empresa transportadora.
Art. 11. Todas as infrações desta lei serão encaminhadas pelos
órgãos fiscalizadores, após a devida comprovação, no prazo máximo
de setenta e duas horas, ao Ministério Público Federal, através de
comunicação circunstanciada, para as devidas providências.
Parágrafo único. Qualquer pessoa é apta para fazer aos órgãos
competentes as denúncias de que trata este artigo.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposição em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiua
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LEI N' 9.056, DE 6 DE JUNHO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial
até o limite de R$ 40.772. 700,00,e crédito
suplementar no valor de R$ 5.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
FiscaI da União (Lei n' 8.980, de 19 janeiro de 1995), em favor do
Ministério dos Transportes, créditos especiaI até o limite de R$
40.772.700,00 (quarenta milhões, setecentos e setenta e dois mil,
setecentos reais) e suplementar de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) para atenderem à programação constante dos Anexos I e n
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme os
Anexos In e IV desta lei.

Art. 3' Em decorrência da abertura dos presentes créditos, é
alterada a receita do Departamento NacionaI de Estradas de Rodagem, na forma dos Anexos V e VI.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no

no de 7.6.1995, págs. 8169/8172.
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LEI N" 9.057, DE 6 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação ao caput do art. 29, e
ao seu§ 4º, da Lei nº B.931, de 22 de setembro
de 1994, que dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração da Lei Orçamentária Anual de
1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" o caput do art. 29, e o seu § 4", da Lei n" 8.931, de 22 de
setembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municipios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas as destinadas a atender a
estado de calamidade pública, legalmente reconhecido por ato
ministerial e às por força de dispositivo constitucional, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura
do instrumento original, que:
§ 4" j Caberá ao órgão transferidor verificar o cumprimento
das exigências contidas neste artigo, quando da assinatura do
instrumento original e acompanhar a execução dos subprojetos
ou subatividades desenvolvidas com os recursos transferidos."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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LEI Nº 9.058, DE 13 DE JUNHO DE 1995
Concede Pensão Especial a Valda Lisboa

Gomes da Silva e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1a É concedida a Valda Lisboa Gomes da Silva, filha de
Delmas Lisboa, mãe das menores Valdineli Lisboa Gomes da Silva e
Edineli Lisboa Gomes da Silva, que faleceram em conseqüência de
acidente fluvial ocorrido no dia 30 de abril de 1983, com a lancha
Comandante Balduíno, pertencente à I' Bateria do 6º Grupo de
Artilharia de Costa do Exército Brasileiro (1º/6º Gacos). Pensão Especial, mensal,equivalente a R$ 647,90 (seiscentos e quarenta e sete
reais e noventa centavos).
Art. 2º O beneficio instituído por esta lei é intransferível e
inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á com a morte da
beneficiária.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 3º A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Gerais da União recursos sob a supervisão do Ministério da
Fazenda.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI Nº 9.059, DE 13 DE JUNHO DE 1995
Introduz alterações no Decreto-Lei n'!
221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre proteção e estímulo à pesca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º O art. 29 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de
1967, passa a avigorar acrescido do seguinte parágrafo:

«Art. 29

.

§ 4º Ficam dispensados do pagamento da taxa de que trata
o § 1º deste artigo, os aposentados e os maiores de sessenta e cinco
anos, se do sexo masculino, e de sessenta anos, se do sexo
feminino, que utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão,
caniço simples, caniço com molinete, empregados com anzóis
simples ou múltiplos, e que não sejam filiados aos clubes ou
associações referidos no art. 31, e desde que o exercício da pesca
não importe em atividade comercial.»

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

LEI Nº 9.060, DE 14 DE JUNHO DE 1995
Inclui ligações ferroviárias na Relação
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional
de Viação, instituído pela Lei n!? 5.917, de 10
de setembro de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º São incluídas, na Relação Descritiva das Ferrovias do
Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, as seguintes ligações ferroviárias, com os respectivos pontos de passagem:
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I - Salgueiro-Araripina, no Estado de Pernambuco, denominada Ferrovia do Gesso;
rr - Crato-Araripina-Canto do Buriti-Eliseu Martins-Ribeiro
Gonçalves-Balsas-Carolina-Araguaína, nos Estados do Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Tocantins, denominada Ferrovia Transnordestina;
III - EF-498-Foz do Iguaçu-Dionísio Cerqueira-São Miguel do
Oeste, nos Estados do Paraná e Santa Catarina;
IV - EF-499-São Miguel do Oeste-Chapecó-Concórdia-Joaçaba-Herval do Oeste-campos Novos-Lages, no Estado de Santa Catarina;
V - EF-500-Ponte alta-Curitibanos, no Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein

LEI N' 9.061, DE 14 DE JUNHO DE 1995
Altera a redação do art. 809 do Código
de Processo Penal, referente à estatística judiciária criminal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O § 2' do art. 809 do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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«Art. 809

.

§ 2º Esses dados serão lançados semestralmente em mapa
e remetidos ao Serviço Estatística Demográfica Moral e Política
do Ministério da Justiça.
.............................•....................................................................•.•...»

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1995; 174' da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
LEI Nº 9.062, DE 14 DE JUNHO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 69.110.107,00, para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n,º 997, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição federal,
promulgo a seguinte
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 69.110.107,00 (sessenta
e nove milhões, cento e dez mil e cento e sete reais), para atender à
programação constante do anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme o
Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Senado Federal, 13 de junho de 1995; 174' da Independência e
107' da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
Os anexos estão publicados no DO de 16 de junho de 1995, págs. 8709/8711.

LEI N' 9.063, DE 14 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera disposições das Leis nº 8.212 e
n' 8.213, ambas de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória, n' 1.002, de 1995, que O Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:
Art. l' No período de l' de setembro de 1994 a 30 de abril de
1995, o salário mínimo fica fixado em R$ 70,00 (setenta reais) mensais, R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos) diários e R$ 0,32
(trinta e dois centavos) horários.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a política nacional do salário
mínimo, bem assim sobre novas medidas necessárias à compatibilização da mesma com o equilíbrio das contas públicas, especialmente
na área da Previdência Social.
Art. 2' O art. 30 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei n' 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 30
.
I .
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
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remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, inclusive
adiantamento, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos a seu serviço, no dia 2 do mês seguinte ao de
competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em dia em que não haja expediente
bancário;
III - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o
dia 2 do mês subseqüente ao da operação de venda ou consignação
da produção, na forma estabelecida em regulamento.
.................................................................................................»

Art. 3º Os arts. 106, com a redação dada pelas Leis nº 8.861, de
25 de março de 1994, e 8.870, de 15 de abril de 1994, e 143 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da Carteira de Identificação e Contribuição (erC) referida no
§ 3º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Parágrafo único. A comprovação do exercicio de atividade
rural referente a período anterior a 16 de abril de 1994, observado
o disposto no § 3º do art. 55 desta lei, far-se-á alternativamente
através de:
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INSS;
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de produtores em regime de economia familiar;
V - bloco de notas do produtor rural.»
"Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime geral de Previdência Social, na forma
da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta lei,
pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário
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mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de
vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior
ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência do referido bsnefício.»
Art. 4º São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 976, de 20 de abril de 1995.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1995; 174º da Independência e
107º da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
LEI Nº 9.064, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos das Leis
n's 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, que alteram a
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O disposto no art. 2º da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro
de 1994, somente se aplica aos dividendos, bonificações em dinheiro,
lucros e outros interesses, apurados a partir de 1º de janeiro de 1994,
pagos ou creditados por pessoa jurídica tributada com base no lucro
real a sócios ou acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliados no País.
Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8.849, de 1994, adiante
indicados, passam a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se
para 9º o seu art. 8º;
«Art. 2º

.
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§ 1º O imposto descontado na forma deste artigo será:
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual
do beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação
exclusiva;

b) considerado como antecipação, sujeita a correção monetária, compensável com o Imposto de Renda que a pessoajurídica
beneficiária, tributada com base no lucro real, tiver de recolher
relativo à distribuição de dividendos, bonificações em dinheiro,
lucros e outros interesses;

c) definitivo, nos demais casos.
§ 2º A compensação a que se refere a alínea b do parágrafo
anterior poderá ser efetuada com o Imposto de Renda, que a
pessoa jurídica tiver que recolher, relativo à retenção na fonte
sobre a distribuição de lucros ou dividendos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
§ 3º Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, o imposto a que se refere este artigo será convertido
em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir), pelo valor
desta fixado para o mês de ocorrência do fato gerador.
§ 4º A incidência prevista neste artigo alcança, exclusivamente, a distribuição de lucros apurados na escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
§ 5º Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 1994, o imposto descontado na forma deste artigo
será recolhido até o último dia útil do mês seguinte àquele em
que ocorrer o fato gerador, reconvertido para reais com base na
expressão monetária da Ufir vigente no mês de pagamento.

Art. 3º Os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante incorporação de lucros ou reservas não sofrerão tributação
do imposto sobre a renda.
§ 1º Podem ser capitalizados nos termos deste artigo os
lucros apurados em balanço, ainda que não tenham sido submetidos à tributação.
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§ 2' A isenção estabelecida neste artigo se estende aos
sócios, pessoas físicas ou jurídicas, beneficiárias de ações, quotas
ou quinhões resultantes do aumento do capital social, e ao titular
da firma ou empresa individual.
§ 3' O disposto no§ 2' não se aplica se a pessoa jurídica,
nos cinco anos anteriores à data de incorporação de lucros ou
reservas ao capital, restituiu capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social; neste caso, o montante dos
lucros ou reservas capitalizados será considerado, até o montante
da redução do capital, corrigido monetariamente com base na
variação acumulada da Ufir, como lucro ou dividendo distribuído,
sujeito, na forma da legislação em vigor, à tributação na fonte e
na declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos aciouistas, ou do titular da pessoa jurídica.
§ 4' Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco anos subseqüentes à data da incorporação de lucros ou reservas, restituir capital
social aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
ou, em caso de liquidação, sob a forma de partilha do acervo
líquido, o capital restituído considerar-se-á lucro ou dividendo
distribuído, sujeito, nos termos da legislação em vigor, à tributação na fonte e na declaração de rendimentos, quando for o caso,
como rendimento dos sócios, dos acionistas ou do titular.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior não se aplica nos
casos de:
a) aumento de capital social mediante incorporação de reserva de capital formada com ágio na emissão de ações, com o
produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, ou com correção monetária do capital;

b) redução de capital em virtude de devolução aos herdeiros
da parte de sócio falecido, nas sociedades de pessoas;

c) rateio do acervo líquido da pessoa jurídica dissolvida, se
o aumento de capital tiver sido realizado com a incorporação de
ações ou quotas bonificadas por sociedade de que era sócia ou
acionista;
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d) reembolso de ações, em virtude de exercício, pelo acionista, de direito de retirada assegurado pela Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

§ 6º O disposto nos §§ 3º e 4º não se aplica às sociedades de
investimento isentas de imposto.

§ 7º A sociedade incorporadora e a resultante da fusão
sucedem as incorporadas ou fundidas, sem interrupção de prazo,
na restrição de que tratam os §§ 3º e 4º.
§ 8º As sociedades constituídas por cisão de outra e a sociedade que absorver parcela de patrimõnio da sociedade cindida
sucedem a esta, sem interrupção de prazo, na restrição de que
tratam os §§ 3º e 4º.
§ 9º Nos casos dos §§ 7º e 8º, a restrição aplica-se ao montante dos lucros ou reservas capitalizados, proporcional à contribuição;
a) da sociedade incorporada ou fundida para o capital social
da incorporadora ou resultante da fusão; ou

b) de parcela do patrimônio líquido da sociedade cindida
para o capital social da sociedade que absorveu essa parcela.

Art. 4º Considerar-se-á realizado, integralmente, o lucro
inflacionário acumulado, bem como o saldo de lucros cuja tributação tenha sido diferida de períodos-base anteriores, nos casos
em que a pessoa jurídica tiver o seu lucro arbitrado.
Art. 5º A soma das deduções a que se referem as Leis nOs
6.321, de 14 de abril de 1976, e 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
e o Decreto-Lei nº 2.433, de 19 de maio de 1988, não poderá
reduzir o imposto devido em mais de oito por cento, observado o
disposto no § 2º do art. 10 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992.
Art. 6º A soma das deduções a que se referem o § 2º do art.
26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e o § 2º do art. 1º
da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá reduzir o
imposto devido pela pessoa jurídica em mais de cinco por cento,
observado o disposto no § 2º do art. 10 da Lei nº 8.541, de 1992.
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Parágrafo único. O valor absoluto do limite global dos incentivos de que trata este artigo será fixado, anualmente, pelo
poder Executivo, obedecido o limite nele estabelecido.»
«Art. 8º O beneficiário dos rendimentos de que trata o art.
2º, que, mediante prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal, optar pela aplicação do valor dos lucros e dividendos
recebidos, na subscrição de aumento de capital de pessoajurídica,
poderá requerer a restituição do correspondente imposto de renda retido na fonte por ocasião da distribuição.
§ 1º A restituição subordina-se ao atendimento cumulativo
das seguintes condições;
a) os recursos sej am aplicados, na subscrição do aumento de
capital de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, no
prazo de até noventa dias da data em que os rendimentos foram
distribuídos ao beneficiário;
b) a incorporação, mediante aumento do capital social da
pessoa jurídica receptora, ocorra no prazo de até noventa dias da
data em que esta recebeu os recursos;

c) o valor dos lucros e dividendos, recebidos até 31 de dezembro de 1994, será convertido em quantidade de Ufir, pelo valor
desta vigente no mês da distribuição, e reconvertido para reais,
com base no valor da ufir fixado para o mês dos atos referidos nas
alíneas «3» e «b».
§ 2º O valor do imposto a restituir, em relação aos fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, será o correspondente à quantidade de Ufir, determinada nos termos do § do
art. 2Q, aplicando-se, para a reconversão em reais, o valor da Ufir
vigente no mês da restituição, a qual deverá ser efetuada no prazo
de sessenta dias, contados da incorporação a que se refere a
alínea b,
§ 3º O valor do imposto a restituir, em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 1995, será atualizado, monetariamente, com base na variação da Ufir, verificada
entre o trimestre subseqüente ao da retenção e o trimestre da
restituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6);2207-2275,jun. 1995.

2224
§ 4 2 Ao aumento de capital procedido nos termos deste
artigo aplicam-se as normas do art. 32 , relativamente à tributação
pelo Imposto de Renda.
§ 52 É o Ministro da Fazenda autorizado a expedir normas
necessárias à execução do disposto neste artigo..

Art. 32 Os arts. 43 e 44 da Lei n 2 8.541, de 23 de dezembro de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 43

.

§ 2 2 O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, nem a base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro, e o imposto e a contribuição
incidentes sobre a omissão serão definitivos.
§ 32 A base de cálculo de que trata este artigo será convertida
em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir) pelo valor
desta fixado para o mês da omissão.
§ 4 2 Consideram-se vencidos o imposto e as contribuições
para a seguridade social na data da omissão.

Art. 44

.

2

§ 1 O fato gerador do imposto de renda na fonte considera-se ocorrido no dia da omissão ou da redução indevida.
§ 22

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

Art. 42 As multas previstas na legislação tributária federal,
cuja base de cálculo seja o valor da operação, serão calculadas sobre
o valor desta, atualizado, monetariamente, com base na variação da
Ufir verificada entre o mês da operação e o mês do respectivo pagamento ou lançamento de ofício.
Parágrafo único. No caso de lançamento de ofício, a base de
cálculo da multa, atualizada, monetariamente, na forma deste artigo,
será convertida em quantidade de Ufir, pelo valor desta, vigente no
mês do lançamento.

Art. 52 Presume-se, para efeitos legais, rendimento pago aos
sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na proporção da participaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2207-2275, jun. 1995.
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ção do capital social, ou integralmente ao titular da empresa individual, o lucro arbitrado, deduzido do imposto de renda da pessoa
jurídica e da contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo único. Em relação aos fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 1994, o rendimento referido no caput deste artigo
será tributado, exclusivamente na fonte, à alíquota de 15%, devendo
o imposto ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao do
arbitramento.
Art. 6º É reduzida para 1,5% a alíquota do imposto de renda
na fonte, de que tratam os arts. 52 e 53 da Lei nº 7.450, de 23 de
dezembro de 1985.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, com referência aos arts. 1º, 2º e 5º, a partir de 1º
de janeiro de 1994, observado o período de vigência da Ufir diária, nos
termos da legislação pertinente.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei nº
8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera a
legislação tributária federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Os dispositivos da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de
1995, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. À opção do contribuinte, o saldo do imposto a
pagar poderá ser parcelado em até seis quotas iguais, mensais"
sucessivas, observado o seguinte:
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IH - as demais quotas, acrescidas da variação da Ufir
verificada entre o trimestre subseqüente ao período de apuração
e o do pagamento, vencerão no último dia útil de cada mês;
.................................................................................................»

«Art. 30. .

.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de empreitada ou fornecimento contratado nas
condições do art. 10 do Decreto-Lei n Q 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob
seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou
sua subsidíária.»
«Art. 33. O imposto de renda, de que trata esta Seção, será
calculado mediante a aplicação da alíquota de vinte e cinco por
cento sobre a base de cálculo e pago até o último dia útil do mês
subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.»
«Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o imposto de renda pago
ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os incentivos
de dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança
e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade
Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente..
«Art. 35

.

§ 2Q Estão dispensadas do pagamento de que tratam os
arts. 28 e 29 das pessoas jurídicas que, através do balanço ou
balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.

§ 3' O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do
ano-calendário, poderá ser efetuado com base em balanço ou
balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o
Co!. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília,187(6):2207-2275,jun. 1995.
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imposto devido no penado é inferior ao calculado com base no
disposto nos arts. 28 e 29.
§ 4º O Poder Executivo poderá baixar instruções para a
aplicação do disposto neste artigo.

Art. 36. Estão obrigadas ao regime de tributação com base
no lucro real em cada ano-calendário as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja
superior ao limite de 12.000.000 de Ufir, ou proporcional ao
número de meses do período, quando inferior a doze meses;

x-

que, no decorrer do ano-calendário, tenham suspendido ou reduzido o pagamento do imposto, na forma do art.
35;
XI -

que tenham sócios ou acionistas pessoas jurídicas;

XII - cujo titular, sócio ou acionista participe com mais
de cinco por cento do capital de uma ou mais sociedades, quando
a soma das receitas totais dessas empresas ultrapassar o limite
previsto no inciso I deste artigo;
XIII - cuja receita decorrente da venda de bens importados sejam superior a cinqüenta por cento da receita bruta da
atividade, nos casos em que esta for superior a 1.200.000 Ufir.

Parágrafo único.

0.00.0'.0

»

«Art. 37

.

§ 5º

.

b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes mensais (art. 35);

b.I) que o valor pago a menor decorreu da apuração do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, r-a
forma da legislação comercial ou fiscal; ou
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b.2) a existência de prejuízos fiscais, a partir do mês de
janeiro do referido ano-calendário.
......................................•.......................................................•..»

«Art. 40. ..

..

I - pago em quota única até o último dia útil do mês de
março do ano subseqüente, se positivo;

II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês
de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos,
a restituição do montante pago a maíor.»
«Art. 43

.

§ 8" O débito dos prejuízos a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser efetuado, independentemente de se terem
esgotados os recursos para sua cobrança, após o decurso de:
a) um ano de seu vencimento, se em valor inferior a 5.000
Ufir, por devedor;

b) dois anos de seu vencimento, se superior ao limite referido na alínea a, não podendo exceder a vinte e cinco por cento do
lucro real, antes de computada essa dedução.

§ 9" Os prejuízos debitados em prazos inferiores, conforme
o caso, aos estabelecidos no parágrafo anterior, somente serão
dedutíveis quando houverem sido esgotados os recursos para sua
cobrança.
§ 11. Os débitos a que se refere a alínea b do § 8" não
alcançam os créditos referidos nas alíneas a, b, c, d, e e h do § 3".»
«Art. 44. As pessoas jurídicas, cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a 12.000.000 de
Ufir, poderão optar, por ocasião da entrega da declaração de
rendimentos, pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
.................................................................................................»
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«Art. 53
.
§ 1" Poderão ser deduzidos do imposto apurado ua forma
deste artigo o imposto de renda pago ou retido na fonte, ressalvado o disposto no art. 76, e os incentivos de dedução do imposto
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, ValeTransporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente, bem
como o disposto no § 2' do art. 39.
§ 2" O imposto de renda de que trata este artigo deverá ser
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência
dos fatos geradores.»
«Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar, até o
último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos
demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior.
..•......•.......•.......•.......................••.......•......•.......••.............••.......»

«Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro
(Lei n" 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
§ 2" No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso lII,
do art. 36, da base de cálculo da contribuição social corresponderá
ao valor decorrente da aplicação do percentual de nove por cento
sobre a receita bruta ajustada, quando for o caso, pelo valor das
deduções previstas no art. 29.
.................................................................................................

})

"Art. 63. Os prêmios distribuídos sob a forma de bens e
serviços, através de concursos e sorteios de qualquer espécie,
estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de vinte e cinco
por cento, exclusivamente na fonte.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »
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«Art. 71. Fica dispensada a retenção do imposto de renda
na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa ou de renda variável quando o beneficiário do rendimento
declarar à fonte pagadora, por escrito, sua condição de entidade
imune.»
«Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será:

§ 5º Na hipótese do § 4º, a parcela das perdas adicionadas
poderá, nos anos-calendário subseqüentes, ser excluída na determinação do lucro real, até o limite correspondente à diferença
positiva apurada em cada ano, entre os ganhos e perdas decorrentes das operações realizadas.
..........••...........................................................•.........................»

«Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo
não se aplica aos rendimentos ou ganhos líquidos:
I ~ em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade
de instituição financeira, inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil;
"

§ 4º Para as associações de poupança e empréstimo, os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos nas aplicações financeiras serão tributados de forma definitiva, à alíquota de vinte e
cinco por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 29."

«Art. 89. Serão aplicadas multas de mil Ufir e de duzentas
Ufir, por mês ou fração de atraso, às pessoas jurídicas, cuja
escrituração no Diário ou Livro Caixa (art. 45, parágrafo único),
respectivamente, contiver atraso superior a noventa dias, contado a partir do último mês escriturado.
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§ 1º O prazo previsto neste artigo não beneficia as pessoas
jurídicas que se valerem das regras de redução ou suspensão dos
tributos de que trata o art. 35.
§ 2º A não regularização no prazo previsto na intimação
acarretará o agravamento da multa em cem por cento sobre o valor
anteriormente aplicado, sem prejuízo do disposto no art. 47."
«Art. 90. .

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

»

«Art. 14. O valor do ITR deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado.
••.•••.••. .•.•••.•••••••••••.•••••.••.••.•••.•.•••••••••••••••••.••.••.••.•••••••••••••.•••••••••»

Art. 91.
Parágrafo único. .

.
..

a.2) o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa média mensal
de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária
Federal Interna, calculados a partir da data do deferimento até
o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado;
...•..................••..............................................•.•...................••..•»

«Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas
Especiais de Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela
Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas
Especiais de Exportação (Befíex), poderão compensar o prejuízo
fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes, independentemente
da distribuição de lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas.»
Art. 2º O disposto na alínea b do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.981,
de 1995, somente se aplica aos créditos relativos a:
I - operações de empréstimos, ou qualquer forma de adiantamento de recursos;
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II - aquisição de títulos e valores mobiliários de renda fixa,
cujo devedor ou emitente seja pessoa jurídica de direito público ou
empresa sob o seu controle, empresa pública, sociedade de economia
mista, ou sua subsidiária;
III - fundos administrados por qualquer das pessoas jurídicas
referidas no inciso lI.
Parágrafo único. Está também abrangida pelo disposto na alínea b do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.981, de 1995, a parcela de crédito
correspondente ao lucro diferido nos termos do art. 10 do Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Art. 3º O saldo credor da conta de correção monetária de que
trata o inciso II do art. 4º da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989,
apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, será
computado na determinação do lucro real, podendo o contribuinte
diferir, com observância do disposto nos arts. 49 e 8º desta Lei, a
tributação do lucro inflacionário não realizado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, às
pessoas jurídicas a que se refere o § 6º do art. 37 da Lei nº 8.981, de
1995.

Art. 4 Q Considera-se lucro inflacionário, em cada ano-calendário,
credor da conta de correção monetária, ajustado pela diminuição
das variações monetárias e das receitas e despesas financeiras computadas na determinação do lucro líquido do ano-calendário.
O saldo

§ 1º Proceder-se-á ao ajuste mediante a dedução, do saldo credor da conta de correção monetária, de valor correspondente à diferença positiva entre a soma das despesas financeiras com as variações
monetárias passivas e a soma das receitas financeiras com as variações monetárias ativas.
§ 2º O lucro inflacionário a tributar será registrado em conta
especial do Livro de Apuração do Lucro Real, e o saldo transferido do
ano-calendário anterior será corrigido, monetariamente, com base na
variação do valor da Ufir verificada entre o primeiro dia seguinte ao
do balanço de encerramento do ano-calendário anterior e o dia seguinte ao do balanço do exercício da correção.
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Art. 5" Em cada ano-calendário considerar-se-á, realizada parte
do lucro inflacionário proporcional ao valor, realizado no mesmo
período, dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária.
§ 1" O lucro inflacionário realizado em cada ano-calendário será
calculado de acordo com as seguintes regras:
a) será determinada a relação percentual entre o valor dos bens
e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizado no ano-calendário, e a soma dos seguintes valores:
a.I) a média do valor contábil do ativo permanente no início e no
final do ano-calendário;
a.2) a média dos saldos, no início e no fim do ano-calendário, das
contas representativas do custo dos imóveis não classificados no ativo
permanente, das contas representativas das aplicações em ouro, das
contas representativas de adiantamentos a fornecedores de bens
sujeitos à correção monetária, salvo se o contrato previr a indexação
do crédito, e de outras contas que venham a ser determinadas pelo
Poder Executivo, considerada a natureza dos bens ou valores que
representam;
b) o valor dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizado no ano-calendário, será a soma dos seguintes valores:
b.I) custo contábil dos imóveis existentes no estoque no início do
ano-calendário e baixados no curso deste;
b.2) valor contábil, corrigido monetariamente até a data da
baixa, dos demais bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, baixados no curso do ano-calendário;
b.3) quotas de depreciação, amortização e exaustão, computadas
como custo ou despesa operacional do ano-calendário;

bA) lucros ou dividendos, recebidos no ano-calendário, de quaisquer participações societárias registradas como investimento;
c) o montante do lucro inflacionário realizado do ano-calendário
será determinado mediante a aplicação da percentagem de que t.rata
a alínea a sobre o lucro inflacionário do mesmo ano-calendário;
d) a percentagem de que trata a alínea a será também aplicada,
em cada ano, sobre o lucro inflacionário, apurado nos anos-calendário
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anteriores, excetuado o lucro inflacionário acumulado, existente em
31 de dezembro de 1994.
§ 2' O contribuinte que optar pelo diferimento da tributação do
lucro inflacionário não realizado deverá computar na determinação
do lucro real o montante do lucro inflacionário realizado (§ 1') ou o
valor determinado de acordo com o disposto no art. 6', e excluir do
lucro líquido do ano-calendário o montante do lucro inflacionário do
próprio ano-calendário.

Art. 6' A pessoa juridica deverá considerar realizado em cada
ano-calendário, no mínimo, dez por cento do lucro inflacionário,
quando o valor, assim determinado, resultar superior ao apurado na
forma do § 1º do art. 5'.
Parágrafo único. A realização de que trata este artigo aplica-se,
inclusive, ao valor do lucro inflacionário apurado no próprio ano-calendário.
Art. 7' Nos casos de incorporação, fusão, cisão total ou encerramento de atividades, a pessoajuridica incorporada, fusionada, cindida ou que encerrar atividades deverá considerar integralmente realizado o lucro inflacionário acumulado.
§ l' Na cisão parcial, a realização será proporcional à parcela
do ativo, sujeito à correção monetária, que tiver sido vertida.
§ 2' Para os efeitos deste artigo, considera-se lucro inflacionário
acumulado a soma do lucro inflacionário de anos-calendário anteriores, corrigido monetariamente,. deduzida das parcelas realizadas.

Art. 8' A partir de l' de janeiro de 1996, a pessoa juridica
deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo, 1/120 do lucro
inflacionário, corrigido monetariamente apurado em cada ano-calendário anterior.
Parágrafo único. A parcela realizada na forma deste artigo
integrará a base de cálculo do imposto de renda devido mensalmente.
Art. 9' A pessoa jurídica que tiver saldo de lucro inflacionário
a tributar e que vier a ser tributada pelo lucro arbitrado deverá
adicionar esse saldo, corrigido monetariamente, à base de cálculo do
imposto de renda.
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Art. 10. A partir de F de janeiro de 1996, a base de cálculo do
imposto de renda, em cada mês, de que trata o art. 28 da Lei nº 8.981,
de 1995, será determinada mediante a aplicação do percentual de três
e meio por cento sobre a receita bruta registrada na escrituração
auferida na atividade.
§ 1s Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
a) um por cento sobre a receita bruta mensal auferida na revenda de combustível;

b) três e meio por cento sobre a receita bruta mensal auferida
na prestação de serviços hospitalares;

c) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida sobre a
prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de transporte, exceto o de carga;
d) dez por cento sobre a receita bruta auferida com a atividade
de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
!factoring);

e) vinte por cento sobre a receita bruta mensal auferida com as
atividades de:
e.1) prestação de serviços, cuja receita remunere, essencialmente, o exercício pessoal, por parte dos sócios, de profissões que dependam de habilitação profissional legalmente exigida; e
e.2) intermediação de negócios, da administração de imóveis,
locação ou administração de bens móveis;

fJ vinte e cinco por cento sobre a receita bruta mensal auferida
com a cessão de direitos de qualquer natureza.
§ 2º No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
§ 3º As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto na proporção do benefício a que a
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pessoa jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, fizer jus.
Art. 11. O lucro real ou arbitrado da pessoa jurídica estará
sujeito a um adicional do imposto de renda à alíquota de:
I - dez por cento sobre a parcela do lucro real que ultrapassar
R$180.000,00 até R$780.000,00;
U - quinze por cento sobre a parcela do lucro real que ultrapassar R$780.000,00;
UI - dez por cento sobre a parcela do lucro arbitrado que
ultrapassar R$ 15.000,00 até R$65.000,00;
IV - quinze por cento sobre a parcela do lucro arbitrado que
ultrapassar R$65.000,00.
§ l' Os limites previstos nos incisos I e U serão proporcionais
ao número de meses transcorridos do ano-calendário, quando o período de apuração for inferior a doze meses.

§ 2' O valor do adicional será recolhido integralmente, não
sendo permitidas quaisquer deduções.

Art. 12. O disposto nos arts. 42 e 58 da Lei n' 8.981, de 1995,
vigorará até 31 de dezembro de 1995.
Art. 13. A partir de l' de abril de 1995, os juros de que tratam
a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei n' 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, com a redação dada pelo pelo art. 6' da Lei n' 8.850, de 28
de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n' 8.981, de 1995, o art. 84,
inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n' 8.981, de
1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente.

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos, a
partir de I" de julbo de 1995, pelos Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos de Invenstimento Cultural e Artístico (Ficart), sob
qualquer forma e qualquer que seja o beneficiário, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de dez por cento.
Parágrafo único. Ao imposto retido nos termos deste artigo
aplica-se o disposto no art.76 da Lei n" 8.981, de 1995.
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Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do
ano-calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente
com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às
pessoas jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos
pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuizo fiscal
utilizado para a compensação.

Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro,
quando negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base de
cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado
do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação da referida contribuição social, determinado em anoscalendário subseqüentes, observado o limite máximo de redução de
trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei n" 8.981, de 1995.
Parágrafo úuico. O disposto neste artigo somente se aplica às
pessoas jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos
pela legislação fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa
utilizada para a compensação.

Art. 17. O pagamento da Contribuição para o Programa de
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) deverá ser efetuado até o último dia útil
da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de I" dejaneiro de 1995, exceto os arts. 10,
11, 15 e 16, que produzirão efeitos a partir de I" de janeiro de 1996,
e os arts. 13 e 14, com efeitos, respectivamente, a partir de 1" de abril
e I" de julho de 1995.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário e, especifica.
mente o § 3" do art. 44, o § 4" do art. 88, e os arts. 104, 105, 107 e 113
da Lei n" 8.981, de 1995, bem como o inciso IV do § 2' do art. 7" das
Leis n's 8.256, de 25 de novembro de 1991, e 8.857, de 8 de março de
1994, o inciso IV do § 2" do art. 6" da Lei n" 8.210, de 19 de julho de
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1991, e alínea d do § 2º do art. 4º da Lei nº 7.965, de 22 de dezembro
de 1989.
Brasília,20 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.066, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a contratar
com a Itaipu Binacional pagamento de débito
junto ao Tesouro Nacional com titulos da
dívida externa brasileira, denominados Brazil Inuestment Band (ElE), em valor correspondente a até US$ 92,800,000.00 (noventa
e dois milhões e oitocentos mil dólares dos
Estados Unidos da América),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato
com a Itaipu Binacional para pagamento de débito junto ao Tesouro
Nacional com títulos da dívida externa brasileira, denominados
Brazil lnvestment Bond (BIB), em valor correspondente a até US$
92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos
Estados Unidos da América).
Art. 2º O débito a que se refere o artigo anterior, decorrente
substancialmente do Aviso MF-087/85, que autorizou o Tesouro Nacional a honrar garantia prestada a empréstimo externo em benefício
da Itaipu Binacional, será cancelado pelo Tesouro Nacional após
comunicação do Morgan Guaranty Trust Company of New York,
Agente Fiscal dos títulos referidos no artigo anterior.
Art. 3º Os títulos serão recebidos pela Itaipu Binacional em
pagamento de dívida da Administração Nacional de Eletricidade
(Ande), empresa estatal paraguaia detentora de metade do capital da
Itaipu Binacional, em operação externa vinculada a operação interna.
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Art. 4Q O contrato entre a Itaipu Binacional e a União Federal,
com interveniência da Ande, terá as seguintes condições financeiras:
I - os títulos serão recebidos pela Itaipu Binacional pelo seu
valor nominal;
Il - o deságio obtido pela Ande no mercado secundário, em
decorrência da aquisição dos títulos, será rateado com o Tesouro
Nacional e por este apropriado na proporção de cinqüenta por cento
de seu montante;
rII - as custas em que, comprovadamente, incorrer para aquisição dos títulos, até o limite de dez por cento do valor da operação,
serão rateados na proporção de cinqüenta por cento entre a Ande e o
Tesouro Nacional.
Art. 5Q São convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória n" 949, de 23 de março de 1995.
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.7Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174Qda Independência e 107 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOS:>
Pedro Malan
LEI NQ 9.067, DE 26 DE JUNHO DE 1995
Cria, na 8~ Região da Justiça do Trabalho, em Belém, no Estado do Pará, no âmbito
do Ministério Público do Trabalho, cargos de
Procuradores do Trabalho de 2º Categoria,
cargos em comissão e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Ficam criados, no âmbito do Mínistério Público do Trabalho, três cargos de Procurador do Trabalho de 2' Categoria, para
atendimento da composição da Procuradoria Regional da 8' Região
da Justíça do Trabalho, com sede em Belém, Estado do Pará.
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Art. 2" Ficam criados, no âmbito do Ministério PUblico do Trabalho, quatro cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código DAS-102.2.
Art. 3º Os cargos criados pelo art. 2º serão providos pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma da lei.
Art. 4º São transformados em cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS-10l.1, as funções de Direção e
Assistência Intermediária, Código DAI-lll.3 (NM), assim como o
cargo de Secretário Regional, Código DAS-10l.1, passa a ser o Código
DAS-10l.2, conforme constante do Anexo I desta lei.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Trabalho.
Art. 6º Não poderá ser nomeados, a qualquer título, para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções Gratificadas da
Administração do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria
Regional da 8" Região, parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro
grau, de Juízes e Procuradores em atividade ou aposentados há
menos de cinco anos, exceto se integrantes do Quadro Funcional
mediante concurso público.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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ANEXaI
Transformação dos Cargos em Comissão
PRT-Sª
Proposta

Situação Atual

N'de
Denominação
Funções
Secretário Regional
1
Chefe de Seção
1

Código

Nº de
Funções

Chefe de Apoio Ad-

Código

DAS 101.1
DAl3NM

1
1

Secretário Regional
Diretor Div. Proces-

DAS 101.2
DAS 101.1

DAl3NM

1

sual
Diretor Div. Adminiatrativo

DAS 101.1

Processual

1

Denominação

ministrativo

LEI 9.06S, DE 26 DE JUNHO DE 1995
Cria, na 3ª Região da Justiça do Trabalho, em Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais, no âmbito do Ministério Público do
Trabalho, cargos de Procuradores do Trabalho de 2ª Categoria, cargos em comissão e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· São criados, no ãmbito do Ministério Público do Trabalho, vinte e três cargos de Procurador do Trabalho da 2" Categoria,
para composição da Procuradoria Regional da 3" Região da Justiça do
Trabalho, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· São criados, no ãmbito do Ministério Público do Trabalho, quatro cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, Código DAS-l02.2.
Art. 3· Os cargos criados pelo art. 2· serão providos pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma da lei.

Art. 4· São transformadas em cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, Código DAS-lOl.l, as funções de Direção e
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Assistência Intermediária, Código DAI-lll.3 (NM), assim como o
cargo de Secretário Regional, Código DAS-lOl.l, passa a ser o Código
DAS-101.2, conforme constante do Anexo I a esta lei.

Art. 5· As despesas decorrentes da execução da presente lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Trabalho.
Art. 6· Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para
funções de Gabinete, Cargos em comissão ou Funções Gratificadas da
Administração do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria
Regional da 3ª Região parentes consagüíneos ou afins, até o terceiro
grau, de Juízes e Procuradores em atividades ou aposentados há
menos de cinco anos, exceto se integrantes do Quadro Funcional
mediante concurso público.
Art. 7· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junh6dé"1995; 174· da Independência e 107· da
República.
'L-"-FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

/..4
ANEX6I
Transfonnação de Cargos em Comissão
PRT-3ª
Proposta

Situação Atual

N"de
Funções

1
1
1

N" de

Denominação

Código

Secretário Regional
Chefe de Seção
Processual
Chefe de Apoio AdM
ministrativo

DAS 101.1
DA13NM

1
1

DA13NM

1

Funções

Denominação

Código

Secretário Regional
Diretor Div. Proces-

DAS 101.2
DAS 101.1

sua!
Diretor Div. Admi-

níatratívc

.
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LEI N' 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional
Art. 1º A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema
Monetário Nacional passa a ser o Real (Art. 2º«[a Lei n? 8.880, de
27 de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
§ 1º As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do
símbolo R$.
§ 2Q A centésima parte do Real, denominada «centavo», será

escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.

§ 3º A paridade entre o Real e o Cruzeiro Real, a partir de 1º de
julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade Real de Valor
(URV) e o Cruzeiro Real fIxada pelo Banco Central do Brasil para o
dia 30 de junho de 1994.
§ 4º A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá
fixa para os fins prevístos no art. 3º, § 3º, da Lei nº 8.880, de 27 de
maio de 1994, e no art. 2º desta lei.
§ 5º Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária
nos mercados de valores mobiliários e de títulos da dívída pública, na
cotação de moedas estrangeiras, na Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) e na determinação da expressão monetária de outros valores
que necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo,
sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos cálculos.
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Art. 2º O Cruzeiro Real, a partir de 1º de julho de 1994, deixa
de integrar o Sistema Monetário Nacional, permanecendo em circulação como meio de pagamento as cédulas e moedas dele representativas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista nos §§ 3º
e 4º do art. 3º da Lei nº 8.880, de 1994.
§ lº Até o último dia útil de julho de 1994, os cheques ainda
emitidos com indicação de valor em Cruzeiros Reais serão acolhidos
pelas instituições financeiras e pelos serviços de compensação, sem
prejuízo do direito ao crédito, nos termos da legislação pertinente.

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados
pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º Os documentos de que trata o § 1º serão acolhidos e contabilizados com a paridade fixada, na forma do § 3º do art. 1º, para o dia
1º de julho de 1994.

Art. 3º O Banco Central do Brasil emitirá o Real mediante a
prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente,
observado o disposto no art. 4º desta lei.
§ 1º As reservas internacionais passíveis de utilização para
composição do lastro para emissão do Real são os ativos de liquidez
internacional denominados ou conversíveis em dólares dos Estados
Unidos da América.
§ 2º A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência a que
se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Uuidos
da América para cada Real emitido.
§ 3º Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas
vinculadas não se incorporarão a estas, sendo incorporadas às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios aprovados pelo Presidente da República:
I -

regulamentará o lastreamento do Real;

II - definirá a forma como o Banco Central do Brasil administrará as reservas internacionais vinculadas;
III artigo.

poderá modificar a paridade a que se refere o § 2º deste
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§ 5º O Ministro da Fazenda submeterá ao Presidente da República os critérios de que trata o parágrafo anterior.

Art. 4' Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco
Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o
seguinte:
I - limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento), para as
emissões de Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;
II - limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre
de 1994, para as emissões de Real no conceito ampliado;

III - nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a programação monetária de que trata
o arte 6º desta lei estimará os percentuais de alteração das emissões
de real em ambos os conceitos mencionados acima.
§ 1º Para os propósitos do contido no caput deste artigo, o
Conselho Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar
a estabilidade da moeda, definirá os componentes do conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o
art. 3º desta lei.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações
extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder
em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais
previstos no caput deste artigo.
§ 3º O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, submeterá ao Presidente da República os
critérios referentes a alteração de que trata o § 2º deste artigo.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional, de
do Presidente da República, regulamentará o
inclusive no que diz respeito à apuração dos
autorizadas e em circulação e à definição de
ampliado.

acordo com diretrizes
disposto neste artigo,
valores das emissões
emissões no conceito

Art. 5' Serão grafadas em Real, a partir de l' de julho de 1994,
as demonstrações contábeis e financeiras, os balanços, os cheques, os
títulos, os preços, os precatórios, os valores de contratos e todas as
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demais expressões pecuniárias que se possam traduzir em moeda
nacional.

CAPÍTULO II
Da Autoridade Monetária

Art. 6' O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao
Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no mínimo:
I - estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e
II - análise da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ l' Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
§ 2' O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a
programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.

§ 3' O decreto legislativo referido no parágrafo anterior limitarse-á à aprovação ou rejeição in totum da programação monetária,
vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 4' Decorrido o prazo a que se refere o § 2' deste artigo, sem
apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5' Rejeitada a programação monetária, nova programaçãr
deverá ser encaminhada, nos termos deste artigo, no prazo de de,
dias, a contar da data de rejeição.

§ 6' Caso o Congresso Nacional não aprove a programaçã
monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destine
fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia até sua aprc
vação,
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Art. 7" O Presidente do Banco Central do Brasil enviará, através do Ministro da Fazenda, ao Presidente da República e aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:
I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária; e
II - demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas.
Art. 8" O Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei n" 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, passa a ser integrado pelos seguintes
membros:
I
dente;

II

III

Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de PresiMinistro de Estado do Planejamento e Orçamento;
Presidente do Banco Central do Brasil.

§ 1" O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de
votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar, nos casos
de urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2" Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente
snbmeterá a decisão ao colegiado na primeira reunião que se segnir
àquela deliberação.
§ 3" O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas,
para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de
voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente.

§ 5" O Banco Central do Brasil funcionará como secretaria
executiva do Conselho.
§ 6" O regimento interno do Conselho Monetárioi Nacional será
aprovado por decreto do Presidente da República, no prazo máximo
de trinta dias, contados da publicação desta lei.
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§ 7' A partir de 30 dejunho de 1994, ficam extintos os mandatos
de membros do Conselho Monetário Nacional nomeados até aquela
data.
Art. 9' É criadajunto ao Conselho Monetário Nacional a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros:

Presidente e quatro Diretores do Banco Central do Brasil;
I
H - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
IH - Secretário Executivo do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IV - Secretário Executivo e Secretários do Tesouro Nacional e
de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
§ l' A Comissão será coordenada pelo Presidente do Banco
Central do Brasil.
§ 2' O regimento interno da Comissão Técnica da Moeda e do
Crédito será aprovado por decreto do Presidente da República.
Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moeda e do Crédito:
I - propor a regulamentação das matérias tratadas na presente lei, de competência do Conselho Monetário Nacional;
H - Manifestar-se, na forma prevista em seu regimento interno, previamente, sobre as matérias de competência do Conselho
Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei n'
4.595, de 31 de dezembro de 1964;
UI - outras atribnições que lhe forem cometidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
Art. 11. Funcionarão, também, junto ao Conselho Monetário
Nacional, as seguintes Comissões Consultivas:
I
de Normas e Organização do Sistema Financeiro;
H
de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
IH

de Crédito Rural;

IV
de Crédito Industrial;
V
de Crédito Habitacional, e para Saneamento e Infra-Estrutura Urbana;
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VI
VII

de Endividamento Público;
de Política Monetária e CambiaI.

§ 12 A organização, a composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão objeto de regimento interno, a ser aprovado
por Decreto do Presidente da República.
§ 22 Ficam extintos, a partir de 30 de junho de 1994, os mandatos dos membros das Comissões Consultivas.

CAPÍTULO IH
Das Conversões para Real
Art. 12. Na operação de conversão de Cruzeiros Reais para
ReaI, serão adotadas quatro casas decimais no quociente da divisão.
§ 12 Em todos os pagamentos ou liquidações de soma a receber
ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para todos os
efeitos legais, os vaIores inferiores ao correspondente a um centavo
de ReaI.

§ 22 Nas instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco CentraI do Brasil, a soma das parcelas
desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será recolhida e creditada ao Tesouro NacionaI, no prazo a ser fixado pelo Poder Executivo,
para ser utilizada em programas emergenciais contra a fome e a miséria,

conforme regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 13. A partir de 12 de julbo de 1994, todos os vaIores expressos em URV passam a ser expressos, de pleno direito, em iguaI
número de Reais.
Art. 14. As obrigações pecuuiárias expressas em Cruzeiros Reais
que não tenham sido convertidas em URV até 30 de junho de 1994,
inclusive, serão, em 12 de julbo de 1994, obrigatoriamente convertidas
em Real, de acordo com as normas desta lei.
Parágrafo úuico. O disposto no caput deste artigo aplica-se às
obrigações que tenham sido mantidas em Cruzeiros Reais por força
do contido na Lei n 2 8.880, de 27 de maio de 1994, inclusive em seu
art. 16.
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Art. 15. Serão convertidos em Real, em 1º de julho de 1994,
segundo a paridade fixada para aquela data:
I

as contas correntes;

H -

os depósitos à vista nas instituições financeiras;

IH - os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à
vista, mantidos pelo sistema bancário junto ao Banco Central do
Brasil.
Art. 16. Observado o disposto nos parágrafos deste artigo, serão igualmente convertidos em Real, em 1º de julho de 1994, de acordo
com a paridade fixada para aquela data:
I -

os saldos das cadernetas de poupança;

H - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos junto
ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da captação de
cadernetas de poupança;
HI - os saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo do
Serviço (FGTS) do Fundo de Participação PIS/Pasep e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
IV -

as operações de crédito rural;

V - as operações ativas e passivas dos Sistemas Financeiro
da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o disposto nos
arts. 20 e 21 desta lei;

VI - as operações de seguro, de previdência privada e de
capitalização;
VII - as demais operações contratadas com base na Taxa
Referencial (TR) ou no índice de remuneração básica dos depósitos de
poupança; e
VIH - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas nos incisos anteriores.
§ 1º A conversão de que trata este artigo será precedida de
atualização pro rata tempore desde a data do último aniversário até
30 dejunho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da Taxa Referencial
(TR) ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma da
legislação vigente.
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§ 2' Na data de aniversário no mês de julho, incidirá pro rata
tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa
Referencial (TR) ou o referencial legal ou contratual pertinente e
juros, na forma da legislação vigente.
§ 3' o crédito da remuneração básica e dos juros, no que diz
respeito às cadernetas de poupança, ocorrerá somente nas datas de
aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.

§ 4' Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho Monetário
Nacional, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e o
Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro de suas respectivas
competências, regulamentarão o disposto neste artigo.

Art. 17. Os valores das prestações de financiamentos habitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e entidades de previdência privada, quando em
condições análogas às utilizadas no Sistema Financeiro da Habitação,
expressos em Cruzeiros Reais, no mês de junho de 1994, serão
convertidos em Real, no dia l' de julho de 1994, observada a paridade
entre o Cruzeiro Real e o Real fixada para aquela data.
Parágrafo único. São mantidos oíndice de reajuste e a periodicidade
contratualmente estabelecidos para atualização das prestações de
que trata este artigo.
Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil e nas
instituições fiuanceiras terão seu saldo atualizado, pela taxa média
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
até 30 de junho de 1994, e convertidos para Real, em l' de julho de
1994, observada a paridade fixada para aquela data.
Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, sem
cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção monetária prefixada, serão convertidas em Real, no dia l' de julho de 1994,
observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o Real, fixada para
aquela data.
Art. 20. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com
cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que
a periodicidade de reajuste pleno é igual ou menor que a periodicidade
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de pagamento, serão convertidas em Real, no dia 1º de julho de 1994,
observada a paridade fixada para aquela data, reajustando-se pro
rata tempore os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais
desde o último aniversário até o dia 30 de julho de 1994, inclusive, de
acordo com o índice constante do contrato.

Art. 21. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com
cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que
a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de
pagamento, serão convertidas em Real, no dia 1º de julho de 1994, de
acordo com as disposições abaixo:

r - dividindo-se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação
vigente no dia do aniversário em cada um dos meses imediatamente
anteriores, em número igual aos do último período de reajuste pleno,
pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente em URV nesses mesmos
dias;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes
do inciso anterior;
Hl - reconvertendo-se, em Cruzeiros Reais, o valor encontrado
pela URV do dia do aniversário em junho de 1994;
IV - aplicando-se,pro rata tempore, sobre o valor em Cruzeiros
Reais de que trata o inciso anterior, o índice contratual ou legal até
30 de junho de 1994; e
V - convertendo-se em Real o valor corrigido na forma do
inciso anterior pela paridade fixada para aquela data.
§ 1º O cálculo da média a que se refere este artigo será feito com
base nos preços unitários, nos casos dos contratos para aquisição ou
produção de bens para entrega futura, execução de obras, prestação
de serviços, locação, uso e arrendamento, quando as quantidades de
bens e serviços, a cada mês, forem variáveis.

§ 2º No caso de obrigações em que tenha transcorrido um número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a
conversão será feita, na forma do caput deste artigo, levando-se em
conta apenas os valores referentes aos meses a partir da contratação.
§ 3º No caso dos contratos de locação residencial com cláusula
de reajuste superior a seis meses, as disposições do caput deste artigo
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serão aplicadas tomando em conta apenas os aluguéis dos primeiros
seis meses do último período de reajuste pleno.
§ 4' Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, os contratos de locação residencial, inclusive os convertidos anteriormente,
poderão ser revistos, a partir de l' dejaneiro de 1995, através de livre
negociação entre as partes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos
preços de mercado, sem prejuízo do direito à ação revisional prevista
na Lei n' 8.245, de 1991.
§ 5' Efetivada a revisão, o novo valor do aluguel residencial
vigorará pelo prazo mínimo de um ano.

Art. 22. Para os efeitos desta lei, «dia de aniversário", «data de
aniversário»- e «aniversário» correspondem:
I - no caso de obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais com
cláusula de correção monetária por índice de preço, ao dia do vencimento; na falta deste, ao dia do último reajuste; e, na falta deste, ao
dia do surgimento, em qualquer mês, da obrigação, do tftulo, do
contrato ou da parcela contratual;

II - no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição ou
produção de bens para entrega futura, a execução de obras ou a
prestação de serviços, e que tenham cláusulas de reajuste de preços
por índices de preços setoriais, regionais ou específicos, ou, ainda, que
reflitam a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, ao
último dia de validade dos preços contratuais em cada período de
reajuste.

Art. 23. As disposições desta lei, sobre conversões, aplicam-se
aos contratos de que trata o art. 15 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de
1994, e sua regulamentação.
§ l' Na conversão para Real dos contratos que não contiverem
cláusula de atualização monetária entre a data final do período de
adimplemento da obrígação e a data da exigibilidade do pagamento,
será deduzida a expectativa de inflação considerada no contrato
relativamente a este prazo, devendo, quando o contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser adotada, para a
dedução a variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGPIDI), da Fundação Getúlio Vargas (FGVl, no mês de
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apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir,
aplicado pro rata tempore relativamente ao prazo previsto para o
pagamento.
§ 2º Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, corrigido também o período
decorrido entre a data do adimplemento da obrigação e da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este período a dedução referida no
parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabelecidos.
§ 3º O Poder Excutivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 24. Nas obrigações convertidas em Real na forma dos arts.
20 e 21, o cálculo da correção monetária, a partir de 1º de julho de
1994, somente é válido quando baseado em índice de preços calculado
na forma do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
§ 1º O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações
a que se refere o caput deste artigo tomará por base preços em Real,
o equivalente em URV dos preços em Cruzeiros Reais, e os preços
nominados ou convertidos em URV dos,meses anteriores.
§ 2º Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos
em Real, na forma dos arts. 20 e 21, serão aplicados pro rata tempore,
da data da conversão até a data do aniversário, os índices de correção
monetária a que estiverem sujeitos, calculados de conformidade com
o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, de acordo com as
respectivas disposições legais, regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais com base nas quais tiverem sido constituídos.

§ 3º No cálculo dos índices de que trata este artigo, os preços
em cruzeiros reais deverão ser convertidos em URV do dia de sua
coleta.
§ 4º Caso o índice de preços constante do contrato não esteja
disponível na forma do caput deste artigo, será utilizado, para os fins
do disposto no art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e nesta
lei, índice equivalente substituto, na forma da regulamentação a ser
baixada pelo Poder Executivo.
§ 5º É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a
aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado de
forma diferente da estabelecida neste artigo.
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Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento Geral da União enviada ao Congresso Nacional, com as modificações
propostas nos termos do art. 166, § 5·, da Constituição Federal, serão
corrigidas para preços médios de 1994, mediante a aplicação, sobre
os valores expressos a partir de abril de 1993, do multiplicador de
66,8402, sendo então convertidos em 1· de julho de 1994 em Reais
pela paridade fixada para aquela data.
§ 1· Serão também convertidos em Real em l' de julho de 1994,
pela paridade fixada para aquela data, todos os valores expressos em
Cruzeiros Reais em 30 de junho de 1994, constantes de balanços e de
todos os atos e fatos relacionados com a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil.
§ 2· No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores inferiores a R$ 0,01 (um centavo de Real), os mesmos serão representados
por este valor (R$ 0,01).

Art. 26. Como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro na conversão dos contratos relativos à atividade agrícola, ficam
asseguradas as condições de equivalência constantes nos contratos
de financiamento de custeio e de comercialização para produtos
contemplados na safra 1993/94 e na safra de 1994 com "preços
mínimos de garantia" dentro da Política de Garantia de Preços
Mínimos (PGPM).
CAPÍTULOrv
Da Correção Monetária
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1· dejulho de 1994, inclusive, somente poderá
dar-se pela variação acumulada do Indice de Preços ao Consumidor,
Série r- IPC-r.
§ 1· O disposto neste artigo não se aplica:

I - às operações e aos contratos de que tratam o Decreto-Lei
n" 857, de 11 de setembro de 1969, e o art. 6· da Lei n· 8.880, de 27 de
maio de 1994;
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II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender
bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos de insumos utilizados;
III -

às hipóteses tratadas em lei especial.

§ 2' Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a partir
de l' de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o
estabelecido neste artigo.

§ 3' Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em que
haja cláusula de correção monetária por índice de preços ou por índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o
cálculo desses índices, para efeitos de reajuste, deverá ser nesta
moeda até a emissão do Real e, daí em diante, em Real, observado o
art. 38 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994.
§ 4' A correção monetária dos contratos convertidos na forma
do art. 21 desta lei será apurada somente a partir do primeiro
aniversário da obrigação, posterior à sua conversão em Reais.
§ 5' A Taxa Referencial (TR) somente poderá ser utilizada nas
operações realizadas nos mercados financeiros, de valores mobiliários, de seguros, de previdência privada, de capitalização e de futuros.
§ 6' Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto no
art. 39 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.

Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em Real com
cláusula de correção monetária por índices de preço ou por índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a
periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual.
§ I" É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito cláusula de correção monetária, cuja periodicidade seja inferior a um ano.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se às obrigações convertidas
ou contratadas em URV até 27 de maio de 1994 e às convertidas em
Real.

§ 3', A periodicidade de que trata o caput deste artigo será
contada a partir:
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I - da conversão em Real, no caso das obrigações ainda
expressas em Cruzeiros Reais;
H - da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações expressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994;
IH - da contratação, no caso de obrigações contraidas após 1"
de julho de 1994; e
IV do- último reajuste no caso de contratos de locação residencial.
§ 4º O disposto neste 'artigo não se aplica:

I - às operações realizadas no mercado financeiro e no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por instituições financeiras e
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem
assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e aos
financiamentos habitacionais de entidades de previdência privada;
H - às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei nº
857, de 1969, e o art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
§ 5' O Poder Executivo poderá reduzir a periodicidade de que
trata esse artigo.

§ 6º O devedor, nos contratos com prazo superior a um ano,
poderá amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente, o saldo
devedor, desde que o faça com o seu valor atualizado pela variação
acumulada do índice contratual ou do IPC-r até a data do pagamento.
§ 7º Nas obrigações em Cruzeiros Reais, contraidas antes de 15
de março de 1994 e não convertidas em URV, o credor poderá exigir,
decorrido um ano da conversão para o Real, ou no seu vencimento
final, se anterior, sua atualização na forma contratada, observadas
as disposições desta lei, abatidos os pagamentos, também atualizados, eventualmente efetuados no período.

CAPÍTULO V
Da Amortização da Dívida Mobiliária Federal
Art. 29. É criado o Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal, com a finalidade de amortizar a dívida mobiliária
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interna do Tesouro Nacional, que será regulamentado pelo Poder
Executivo.
Art. 30. O Fundo, de natureza contábil, será constituído através de vinculação, mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República, a título de depósito:
I
União;

de ações preferenciais sem direito de voto pertencentes à

n
de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto,
excedentes ao número necessário à manutenção, pela União, do
controle acionário das empresas por ela controladas por disposição
legal;
In - de ações ordinárias ou preferenciais com direito de voto
das empresas controladas pela União em que não haja disposição
legal determinando a manutenção desse controle;
IV - de ações ordinárias ou preferenciais com direito ou sem
direito a voto pertencentes à União, em que esta é minoritária.

Parágrafo único. O percentual das ações a ser depositado no
Fundo será fixado em decreto do Poder Executivo.
Art. 31. O Fundo será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que promoverá as alienações,
mediante delegação da União, observado o disposto no art. 32 desta
lei.
Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do Fundo,
poderá praticar, em nome e por conta da União, todos os atos necessários à consecução da venda em bolsa, inclusive firmar os termos de
transferência das ações alienadas, garantindo ampla divulgação, com
a publicação da justificativa e das condições de cada alienação.
Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas mediante Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número, espécie e
classe de ações a serem alienadas.
§ 1Q As despesas os encargos e os emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação,
devendo os valores líquidos a ser repassados pelo gestor do Fundo ao
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Tesouro Nacional, juntamente com o demonstrativo da prestação de
contas.
§ 2" O produto líquido das alienações deverá ser utilizado,
especificamente, na amortização de principal atualizado de dívida
pública mobiliária interna do Tesouro Nacional e dos respectivos
juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro-resumo, no
qual constará a origem dos recursos e a dívida quitada.
§ 3Q OS demonstrativos de prestação de contas relativas a cada
alienação de ações, na forma da presente lei, serão enviados pelo
gestor do Fundo ao Tribunal de Contas da União, para apreciação.

Art. 33. A amortização da dívida mobiliária interna do Tesouro
Nacional, a que se refere o art. 29, poderá, por acordo entre as partes,
se dar mediante dação em pagamento de ações depositadas no Fundo.
Art. 34. A ordem de dação em pagamento prevista no art. 33
será expedida mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado
da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a qual estabelecerá o
número, a espécie e a classe das ações, bem assim os critérios de
fixação do respectivo preço, levando em conta o valor em bolsa.
Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste capítulo as empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n Q 8.031, de12 de abril de 1990.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Tributárias
Art. 36. A partir de 1Q de julho de 1994, ficará interrompida,
até 31 de dezembro de 1994, a aplicação da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), exclusivamente para efeito de atualização dos
tributos, das contribuições federais e das receitas patrimoniais, desde
que os respectivos créditos sejam pagos nos prazos originais previstos
na legislação.
§ 1Q No caso de tributos e contribuições apurados em declaração de rendimentos, a interrupção da Ufir abrangerá o periodo compreendido entre a data de encerramento do período de apuração e a
data de vencimento.
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§ 2' Para os efeitos da interrupção de que trata o caput deste
artigo, a reconversão para Real será efetuada com base no valor da
Ufir utilizada para a respectiva conversão.
§ 3' Aos créditos tributários não pagos nos prazos previstos
na legislação tributária aplica-se a atualização monetária pela variação da Ufir, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando
for o caso, a partir do mês correspondente ao término do período de
apuração, nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo da multa
e de acréscimos legais pertinentes.
§ 4' Aos débitos para com o patrimônio imobiliário da União
não pagos nos prazos previstos na legislação patrimonial, ou à diferença de valor recolhido a menor, aplica-se a atualização monetária
pela variação da Ufir entre o mês do vencimento, ou da ocorrência do
fato gerador, e o mês do efetivo pagamento, além da multa de que
trata o art. 59 da Lei n'' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e de
acréscimos legais pertinentes.

§ 5' Às contribuições sociais arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quando não recolhidas nos prazos
previstos na legislação específica, aplica-se a atualização monetária
pela variação da Ufir entre o mês subseqüente ao de competência e o
mês do efetivo recolhimento, sem prejuízo da multa e de acréscimos
legais pertinentes.
§ 6' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos
incluídos em parcelamento.
Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos
para com a Fazenda Nacional pagos indevidamente, dentro do prazo
previsto no art. 36 desta lei, a compensação ou restituição será
efetuada com base na variação da Ufir calculada a partir do mês
seguinte ao pagamento.
Art. 38. Nas situações de que tratam os §§ 3', 4' e 5' do art.
36 desta lei, os juros de mora serão equivalentes, a partir de l' de
julho de 1994, ao excedente da variação acumulada da Taxa Referencial
(TR) em relação à variação da Ufir no mesmo período.
§ l' Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no caput
deste artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art.
161, parágrafo 1', da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art.
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59 da Lei n Q 8.383, de 1991, e no art. 3Q da Lei n Q 8.620, de 5 dejaneiro
de 1993.
§ 2Q O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos
incluídos em parcelamento concedido anteriormente à data de entrada em vigor desta lei.
Art. 39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art. 8 Q
da Lei n Q 7.713, de 22 de dezembro de 1988, pago na forma do art. 36
desta lei, será, para efeito de redução do imposto devido na declaração
de ajuste anual, convertido em quantidade de Ufir pelo valor desta
no mês em que os rendimentos forem recebidos.
Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de que
trata o art. 38 desta lei, no que diz respeito aos tributos e às contribuições, exceto as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, integra os recursos referidos nos arts. 32 , parágrafo único, 4º e 52, § 1º, da
Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e no art. 69 da Lei n" 8.383,
de 1991, até o limite de juros previsto no art. 161, § 1Q, da Lei n? 5.172,
de 25 de outubro de 1966.
Art. 41. A restituição do imposto de renda pessoa física, apurada na declaração de rendimentos relativa ao exercício financeiro de
1995, será reconvertida em Real com base no valor da Ufir no mês do
recebimento.
Art. 42. As pessoas jurídicas farão levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas à adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos desta lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto
neste artigo.
Art. 43. Fica extinta, a partir de 1Q de setembro de 1994, a
Ufir diária de que trata a Lei n Q 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 44. A correção monetária das unidades fiscais estaduais e
municipais será feita pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), de que trata a Lei n Q 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 45. As alíquotas previstas no art. 5Q da Lei n? 8.033, de 12
de abril de 1990, ficam reduzidas para:
I -

zero, nas hipóteses de que tratam os incisos I, IH e IV; c
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II inciso lI.

15% (quinze por cento), nas hipóteses de que trata o

Parágrafo único. Tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal, o Poder Executivo poderá reduzir a alíquota de que
trata o inciso II deste artigo.
Art. 46. Os valores constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em Ufir diária, serão, a partir de 1· de setembro
de 1994, expressos ou referenciados em Ufir.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação dos limites previstos
na legislação tributária federal, a conversão dos valores em Real para
Ufir será efetuada com base na Ufir vigente no mês de referência.
Art: 47. A partir de 1" de setembro de 1994, a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base na Ufir.
Parágrafo único. O período da correção será o compreendido
entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte
àquele em que o balanço deverá ser corrigido.
Art. 48. A partir de 1" de setembro de 1994, a base de cálculo
do imposto de renda das pessoas jurídicas será convertida em quantidade de Ufir, mediante a divisão do valor do lucro real, presumido
ou arbitrado, pelo valor da Ufir vigente no mês subseqüente ao de
encerramento do período-base de sua apuração.
§ 1· O disposto neste artigo aplica-se também à base de cálculo
do imposto de renda mensal, determinada com base nas regras de
estimativa, e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital
(art. 17 da Lei n· 8.541, de 23 de dezembro de 1992).

§ 2· Na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção da
pessoa jurídica, no curso do período-base, a base de cálculo do imposto
será convertida em quantidade de Ufir, com base no valor desta
vigente no mês de enlerramento do período-base.
Art. 49. O imposto de renda da pessoa jurídica será calculado
mediante a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo expressa em
Ufir.
Art. 50. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n?
7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de conversão
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em Ufir da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta lei
para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Art. 51. O imposto de renda retido na fonte ou pago pelo contríbuinte relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1" de setembro
de 1994, incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do
imposto de renda da pessoajurídica será, para efeito de compensação,
convertido em quantidade de Ufir, tomando por base o valor desta no
mês subseqüente ao da retenção,
Parágrafo único. A conversão em quantidade de Ufir prevista
neste artigo aplica-se, também, aos incentivos fiscais de dedução do
imposto e de redução e isenção, calculados com base no lucro da
exploração.
Art. 52. São dedutíveis, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, segundo o regíme de
competência, as contrapartidas de variação monetária de obrigações,
inclusive de tributos e contribuições, ainda que não pagos, e perdas
cambiais e monetárias na realização de créditos.
Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de renda
fixa e os ganhos líquidos nos mercados de renda variável continuam
apurados e tributados na forma dalegislação vigente, com as seguintes alterações:
I - a partir de lO de setembro de 1994, o valor aplicado e o
custo de aquisição serão convertidos em Ufir pelo valor desta no mês
da aplicação ou aquisição, e reconvertidos em Real pelo valor da Ufir
do mês do resgate ou da liquidação da operação;
II - o valor das aplicações financeiras e do custo dos ativos
existentes em 31 de agosto de 1994, expresso em quantidade de Ufir,
será reconvertido em Real na forma prevista na alínea anterior.

§ lO O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento,
excetuados os rendimentos do fundo de que trata o § 4" do art. 21 da
Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 2" São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos
nos resgates de quotas de fundos de investimentos, de titnlaridade de
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fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de
fundos de investimento.
§ 3· Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento em
Quotas de Fundos de Aplicação Financeira, o disposto no art. 22,
inciso I, da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa, para
os efeitos da legislação tributária, as operações de transferência de
dívidas realizadas com instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Para os efeitos do art. 18 da Lei Complementar n" 77, de 13 de julho de 1993, o cedente da dívida é titular da
aplicação e beneficiário da liquidação da operação.
Art. 55. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer
a partir de 1· de setembro de 1994, os tributos e as contribuições
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão convertidos em
quantidade de Ufir com base no valor desta no mês em que ocorrer o
fato gerador ou no mês em que se encerrar o período de apuração.
§ 1· Para efeito de pagamento, a reconversão para Real farse-á mediante a multiplicação da respectiva quantidade de Ufir pelo
valor desta vigente no mês do pagamento, observado o disposto no
art. 36 desta lei.
§ 2· A reconversão para Real, nos termos do parágrafo anterior, aplica-se, inclusive, aos tributos e as contribuições relativos a
fatos geradores anteriores a I? de setembro de 1994, expressos em
Ufir, diária ou mensal, conforme a legislação de regência.
Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS serão convertidas em Ufir com
base no valor desta no mês subseqüente ao de competência.
Parágrafo único. Aplica-se às contribuições de que trata este
artigo o disposto nos §§ 1· e 2· do artigo anterior.
Art. 57. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se
verifique a partir de 1· de agosto de 1994, o pagamento da Contribnição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), instituída
pela Lei Complementar n" 70, de 30 de dezembro de 1991, e das
contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep)
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deverá ser efetuado até o último dia útil do primeiro decêndio subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 58. O inciso III do art. 10 e o art. 66 da Lei nº 8.383, de
30 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10
.
IH - a quantia equivalente a cem Ufirs por dependente;
.................................................................................................»

"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de
tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
§ 1º A compensação só poderá ser efetuada entre tributos,
contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2º É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3º A compensação ou restituição será efetuada pelo valor
do tributo ou contribuição ou receita, corrigido monetariamente
com base na variação da Ufir,
§ 4º As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da
União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) expedirão
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste
artígo.»

Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim
a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei nº 8.846, de 21
de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda,
no ano-calendário correspondente, dos incentivos e beneficios de'
redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
ou beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação
pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
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Art. 61. A partir de 1Q de setembro de 1994, os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de
contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos
geradores ocorrerem até 31 de agosto de 1994, expressos em Ufir,
serão convertidos para Real com base no valor desta no mês do
pagamento.
Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores ocorram a partir de 1Q de
setembro de 1994, serão convertidos em quantidade de Ufir, com base
no valor desta no mês da ocorrência do fato gerador, e reconvertidos
para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor
desta vigente no mês do pagamento.
Parágrafo único. No caso das contribuições sociais arrecadadas
pelo INSS, a conversão dos débitos para Ufir terá por base o valor
desta no mês subseqüente ao de competência da contribuição.
Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da parcela
a pagar será determinado mediante a multiplicação da respectiva
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês do pagamento.
Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a partir de 1Q de setembro de 1994, o valor do débito será
consolidado em Ufir, conforme a legislação aplicável, e reconvertido
para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor
desta vigente no mês do pagamento.
CAPÍTULO VII
Disposições Especiais
Art. 65. O ingresso no País e a saída do País de moeda nacional
e estrangeira serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita
identificação do cliente ou do beneficiário.
§ 1Q Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, em
espécie, dos valores:

I reais);

quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil
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n - quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais);
In - quando comprovada a sua entrada no Pais ou sua saída
do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes do
Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo,
dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País
e saída do País da moeda nacional.
§ 3' A não-observância do contido neste artigo, além das
sanções penais previstas na legislação específica, e após o devido
processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites
referidos no § l' deste artigo, em favor do Tesouro Nacional.

Art. 66. As instituições financeiras e as demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que apresentem insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou efetuem saques
a descoberto na Conta "Reservas Bancárias, ficam sujeitas aos custos
financeiros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, sem prejuízo
das cominações legais previstas no art. 44 da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no minimo, aos da linha de empréstimo de liquidez.

Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, no
exercício de sua competência legal, às instituições financeiras e às
demais entidades por ele autorizadas a funcionar, bem assim aos
administradores dessas instituições e entidades, terão o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil Reais).
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica às infrações
de natureza cambial.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará a gradação
das multas a que se refere o caput deste artigo.

Art. 68. Os depósitos das instituições financeiras bancárias
mantidos no Banco Central do Brasil e contabilizados na conta
«Reservas Bancárias» são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista
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ou de outra natureza, contraída por essas instituições ou quaisquer
outras a elas ligadas.
Parágrafo único. A impenhorabilidade de que trata o caput
deste artigo não se aplica aos débitos coutratuais efetuados pelo
Banco Central do Brasil e aos decorrentes das relações das instituições financeiras com o Banco Central do Brasil.
Art. 69. A partir de I" de julho de 1994, fica vedada a emissão,
o pagamento e a compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00
(cem Reaís), sem identificação do beneficiário.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 70. A partir de I" de julho de 1994, o reajuste e a revisão
dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão:
l-conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo
Ministério da Fazenda; e
II -

anualmente.

§ 1" O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no
inciso II deste artigo.
§ 2" O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação dos
niveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica, reajustes
e revisões de que trata a Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993.

Art. 71. Ficam suspensas, até 30 de junho de 1995:
I - a concessão de avais e quaisquer outras garantias, para
qualquer fim, pelo Tesouro Nacional ou em seu nome;

II
União;

a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral da

III - a colocação, por parte dos Órgãos Autônomos, Autarqnias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações da União, e demais entidades, controladas direta ou indiretamente pela União, de qualquer título ou obrigação no exterior, exceto
quando vinculado à amortização de principal corrigido de dívida
interna ou externa;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(6):2207-2275,jun. 1995.

2269
IV - a contratação, por parte dos órgãos e entidades mencionados no inciso anterior, de novas operações de crédito interno ou
externo, exceto quando vinculada à amortização de principal corrigido
de dívida interna ou externa, quando referente a operações mercantis
ou quando relativa a créditos externos de entidade oficiais de financiamentos de projetos públicos;

V - a conversão, em títulos públicos federais, de crédito oriundos da Conta de Resultados a Compensar (CRC), objeto da Lei n Q
8.631, de 1993, com as alterações da Lei n Q 8.724, de 28 de outubro de
1993.
§ 1Q O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo de que trata o
caput deste artigo.
§ 2Q Durante o prazo de-que trata o caput deste artigo, qualquer
pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral da
União deverá ser previamente apreciado pela Junta de Conciliação
Orçamentária e Financeira de que trata o Decreto de 19 de março de
1993, para fins de compatibilização com os recursos orçamentários.
§ 3Q O disposto nos incisos I, IV e V deste artigo não se aplica
ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras públicas
federais.
§ 4Q Em casos excepcionais, e desde que de acordo com as metas
de emissão de moeda constante desta lei, o Presidente da República,
por proposta do Ministro de Estado da Fazenda, poderá afastar a
suspensão de que trata este artigo.

Art. 72. Os §§ 2Q e 3 Q do art. 23 e o art. 58 da Lei n Q 4.131, de 3
de setembro de 1962, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 23
.
§ 2Q Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada
um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário
que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo
Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado
pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor
que nela intervierem.
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§ 3º Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do
cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do
valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º.

Art. 58. As infrações à presente lei, ressalvadas as penalidades específicas constantes de seu texto, ficam sujeitas a multas
de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem aplicadas pelo
Banco Central do Brasil, na forma prescrita em regulamento a
ser baixado pelo Conselho Monetário Nacional.»
Art. 73. O art. 1º da Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º É prorrogado até a data da promulgação da lei
complementar de que trata o art. 192 da Constituição Federal o
prazo a que se refere o art. 1º das Leis nº 8.056, de 28 de junho
de 1990, nº 8.127, de 20 de dezembro de 1990 e nº 8.201, de 29 de
junho de 1991, exceto no que se refere ao disposto nos arts. 4º,
inciso I, 6º e 7º, todos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.»
Art. 74. Os arts. 4º e 19 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias,
em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene
e limpeza;
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo, grande variedade de mercadorias
e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e
limpeza;
XX - Loja de conveniência e drugstore - estabelecimento
que, mediante auto-serviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre
as quaís alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e
apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período
do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados;
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Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamentos, a nnidade volante
e o supermercado, o armazém e o empório, a loja de conveniência
e a drugstore»
Art. 75. O art. 4' da Lei n' 7.862, de 30 de outubro de 1989,
passa a vigorar com a segni,nte redação:
«Art. 4' Os resultados positivos do Banco Central do Brasil,
apurados em seus balanços semestrais, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.
§ lº Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão
destinados à amortização da divida pública do Tesouro Nacional,
devendo ser amortizado, prioritariamente, o principal atualizado
e os respectivos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal
interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do
Banco Central do Brasil.
§ 2' Excepcionalmente, os resultados positivos do segundo
semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao Tesouro
Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.

§ 3' Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusivamente, para
amortização do principal atualizado e dos respectivos encargos
da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.
§ 4' O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao
resultado referente ao primeiro semestre de 1994."
Art. 76. O art. 17 da Lei n' 8.880, de 1994, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos remunerados os atuais §§ 2' e 3'
para §§ 4' e 5':
«Art. 17

.

§ l'

.

§ 2' Interrompida a apuração ou divulgação do IPC-r, caberá ao Ministro de Estado da Fazenda fixá-lo com base nos
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indicadores disponíveis, observada precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais de pesquisa.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o Ministro da Fazenda
divulgará a metodologia adotada para a determinação do IPC-r.
.............•........................•••...••.•••..........••.•............•........••.........•»

Art. 77. O § 2º do art. 36 daLeinº8.880, de 1994, passaa vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 36

.

§ 2º A justificação a que se refere o caput deste artigo
far-se-á perante a Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, que dará conhecimento total dos fatos e
medidas adotadas à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça."

Art. 78. Os arts. 7º, 11, 20, 23, 42, 47 e 54 da Lei nº 8.884, de 11
de junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 79

.

XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno, dispondo
sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, normas de
procedimento e organização de seus serviços internos, inclusive
estabelecendo férias coletivas do Colegiado e do Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem aquele
referido no § 6º do art. 54 desta lei.

XXII - indicar o substituto eventual do Procurador-Geral
nos casos de faltas, afastamento ou impedimento.
Art. 11

.

§ 3º Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o Presidente
do Cade nomeará o substituto eventual, para atuar por prazo não
superior a 90 (noventa) dias, dispensada a aprovação pelo Senado
Federal, fazendo ele jus à remuneração do cargo enquanto durar
a substituição.
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Art. 20
.
Q
§ 3 A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este
percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da
economia.
Art. 23
.
IH - No caso das demais pessoas fisicas ou jurídicas de
direito público ou privado, bem como quaisquer associações de
entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não
exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o
critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis
mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência
(Ufír), ou padrão superveniente.
Art. 42. Recebido o processo, o Presidente do Cade o distribuirá, mediante sorteio, ao Conselheiro-Relator, que abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo de vinte dias.
Art. 47. O Cade fiscalizará o cumprimento de suas decisões.
Art. 54
.
§ 3Q Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 100.000.000 (cem milhões) de Ufirs, ou unidade de valor
superveniente.
...••.......••......................••................•.......•........•........•.......•........•.....•»
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Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2' do art. 29 da Lei n'
8.880, de 1994, serão dednzidas as antecipações concedidas a qualquer título no período compreendido entre a conversão dos salários
para URV e a data-base.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se imediatamente independentemente de regulamentação.
Art. 80. Será aplicado ao salário dos trabalhadores em geral,
quando a conversão de seus salários em URV tiver sido efetuada
mediante a utilização de URV diversa daquela do efetivo pagamento,
o maior dos valores resultantes da aplicação do disposto no art. 27
caput, e em seu § 3', da Lei n' 8.880, de 1994.
Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto n' 91.152, de 15 de
março de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para
julgar recursos contra decisões do Banco Central do Brasil, relativas
à aplicação de penalidades por infrações à legislação cambial, de
capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste
artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização, reorganização
e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, podendo, inclusive, modificar sua composição.
Art. 82. Nas sociedades de economia mista em que a União é
obrigada a deter o controle do capital votante, a União manterá Um
minimo de 50%, mais uma ação, do referido capital, ficando revogados
os dispositivos de leis especiais que estabeleçam participação superior
a esse limite, aplicando-se, para fins de controle acionário, o disposto
no art. 116 da Lei n' 6.404, de 15 de fevereiro de 1976.
CAPÍTULO VlII
Das Disposições Finais
Art. 83. Observado o disposto no § 3' do art. 23 desta lei, ficam
revogadas as Leis n' 5.601, de 26 de agosto de 1970, e n' 8.646, de 7
de abril de 1993, o inciso III do art. 2' da Lei n' 8.021, de 12 de abril
de 1990, o parágrafo único do art. 10 da Lei n' 8.177, de l' de março
de 1991, acrescentado pelo art. 27 da Lei n' 8.178, de l' de março de
1991, o art. 16 da Lei n' 8.178, de l' de março de 1991, o § 5' do art.
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2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a alínea a do art. 24
da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, o art. 11 da Lei nº 8.631,
de 4 de março de 1993, o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.694, de 12 de agosto
de 1993, o art. 11 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o art. 59 da
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e demais disposições em
contrário.
Parágrafo único. Aplicam-se somente aos fatos geradores, ocorridos até 31 de dezembro de 1994 os seguintes dispositivos:
I - art. 10, inciso IH, da Lei nº 8.383, de 1991, com a redação
dada pelo art. 58 desta lei;
H - arts. 38, 48 a 51, 53, 55 a 57 desta lei, este último no que
diz respeito apenas às Contribuições para o Programa de Integração
Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público CPIS/Pasep).
Art. 84. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nº 542, de 30 de junho de 1994; nº 566, de-29 de
julho de 1994; nº 596, de 26 de agosto de 1994; -nº 635, de 27 de
setembro de 1994; nº 681, de 27 de outubro de 1994; nº 731, de 25 de
novembro de 1994; nº 785, de 23 de dezembro de 1994; nº 851, de 20
de janeiro de 1995; n'' 911, de 21 de fevereiro de 1995; n? 953, de 23
de março de 1995; nº 978, de 20 de abril de 1995; nº 1.004, de 19 de
maio de 1995; e nº 1.027, de 20 de junho de 1995.
Art. 85. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
PauloPaiva
Adib Jatene
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Serra
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.016, DE 2 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ I" Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
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§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 990, de 5 de maio de 1995.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6' da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 2 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.017, DE 8 DE JUNHO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais

Art. 1" Sujeitam-se ao regime de concessão e permissao de
prestação de serviços públicos de que trata a Lei n" 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e às disposições desta medida provisória, as seguintes atividades econômicas:
I 11 -

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
transportes:
a) coletivo municipal;
b) rodoviário de passageiros;

c) ferroviário;
d) aquaviário;
e) aéreo;

111 - telecomunicações, nos termos do inciso XI do art. 21 da
Constitnição;
N -

exploração, precedida ou não de obra, de:
a) portos;
b) infra-estrutura aeroportuária;

c) infra-estrutura aeroespacial;
d) obras viárias;

e) barragens;

f) contenções;
g) eclusas;

h) diques;

V - distribuição local de gás canalizado, observado o disposto no § 2" do art. 25 da Constituição;
VI
VII -

saneamento básico;
tratamento e abastecimento de água;
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VIII
IX

X

limpeza urbana;
tratatamento de lixo;
serviços funerários.

§ 1º É vedada a concessão ou a permissão de outras modalidades de serviços públicos sem lei que a autorize e lhe fixe os termos.
§ 2º O disposto neste artigo não impede a execução direta dos
serviços públicos, quando considerado conveniente pelo Poder Público.

Art. 2º Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei º 8.987, de 1995,
serão observadas as seguintes diretrizes:
I

garantia da continuidade na prestação dos serviços públi-

II
atraso;

prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou em

cos;

III
aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando à elevação da competitividade global da economia;
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das
populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional;

v - otimização do uso dos bens coletivos, inclusive recursos
naturais e hídricos.
CAPÍTULO II
Dos Serviços de Energia Elétrica
Art. 3º A União poderá, a seu exclusivo critério, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados,
prorrogar pelo prazo de até vinte anos as concessões de geração de
energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995, desde
que requerida a prorrogação, pelo concessionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o disposto no
art. 9º desta medida provisória e as disposições do regulamento.

§ 1º Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados em até
um ano contado da data da publicação desta medida provisória.
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§ 2" Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for
superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado
em até seis meses do advento do termo final respectivo.
§ 3" Ao pedido a que alude o caput deste artigo deverão ser
anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a
órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos
contratuais firmados junto a órgãos e entidades da Administração
pública Federal, referentes aos serviços de energia elétrica, de acordo
com o que dispuser o regulamento.
§ 4" Em caso de não apresentação do requerimento nos prazos
fixados nos §§ 1" e 2" deste artigo ou havendo pronunciamento do
órgão competente da Administração Pública Federal, aprovado pelo
respectivo Ministro de Estado, contrário ao pleito, as concessões,
manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas
para a União e licitadas para nova outorga.

Art. 4" As concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelos arts. 43, parágrafo único, e 44 da Lei n" 8.987, de 1995,
exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido iniciados
até a edição desta medida provisória, poderão, a critério exclusivo
da União, ser prorrogadas pelo prazo necessário à amortização do
capital investido, observado o disposto no art. 9" desta medida:
provisória e desde que apresentado pelo interessado:
I - plano de conclusão aprovado pelo órgão competente da
Administração Pública Federal;
II - compromisso de participação superior a um terço de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e
à colocação das unidades em operação.
Parágrafo único. O descumprimento do plano de conclusão ou
do compromisso de participação, que deverão constar do contrato a
que se refere o art. 9", implicará a extinção automática da concessão.

Art. 5" As concessões e autorizações de transmissão de energia
elétrica poderão ser prorrogadas, com ou sem reagrupamento, segundo critérios de racionalidade operacional e econõmica, implicando,
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ambos os casos e observado o disposto nos arts. 8° e 9° desta medida
provisória, a assinatura de contrato de concessão que assegure condições de livre acesso aos sistemas:
I - a produtores;
II - a consumidores com carga igualou maior que 10MW e
atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV.
Parágrafo único. Os contratos de concessão deverão contemplar
os critérios de acesso e de valoração dos custos de transmissão,
conforme dispuser o regulamento.
Art. 6° As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei nO 8.987, de 1995, poderão ser prorrogadas,
desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por solicitação das concessionárias ou iniciativa do
poder concedente, observados os arts. 8° e 9° desta medida provisória
e o disposto no regulamento.
§ 1° Não ocorrendo o reagrupamento serão mantidas as atuais
áreas de concessão.
§ 2° Em caso de reagrupamento, a prorrogação terá prazo único
igual ao maior remanescente dentre as concessões a serem extintas,
ou vinte anos a contar da data da publicação desta medida provisória,
prevalecendo o maior.
§ 3° Para os fins do disposto nos parágrafos anteriores, será
considerado termo inicial aquele fixado no contrato de concessão
ou, na ausência deste, a do ato de outorga ou, se omissos ambos,
trinta anos contados a partir do inicio efetivo da amortização do
investimento.
Art. 7° O disposto nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 3° aplica-se às
concessões e autorizações referidas nos arts. 5° e 6° desta medida
provisória.
Parágrafo único. O disposto nos §§ 3° e 4° do art. 3Q aplica-se,
também, às concessões referidas no art. 4º.
Art. 8° Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação das concessões de que trata o art. 6° derroga a exclusividade de
fornecimento, pela concessionária de distribuição da área, aos consumidores com carga igual ou maior que 10MW atendidos em tensão igual
ou superior a 69 kV, que poderão contratar fornecimento com qualquer
produtor de energia elétrica, observado o disposto em regulamento.
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Parágrafo único. Fica assegurado aos novos fornecedores e respectivos co~~umidores ~ivre :,c~sso aos .sistemas de ~stribuição dos
concessionanos de serviço publico, mediante ressarcimento do custo
de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados em
regulamento.
Art. 9º As prorrogações de prazo de que tratam os arts. 3º, 4º,
5Q e 6º somente terão eficácia com a assinatura de contratos de
concessão que contenham cláusula de renúncia e eventuais direitos
preexistentes que contrariem a Lei n" 8.987, de 1995, e observarão o
disposto nos arts. 10 e 12 desta medida provisória.
§ 1º Os contratos de concessão conterão, além do estabelecido
na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos mínimos de
desempenho técnico e de gestão do concessionário ou autorizado, bem
assim sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados.

§ 2º No contrato de concessão, as cláusulas relativas à qualidade técnica e de gestão referidas neste artigo serão vinculadas a
penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o
prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.

Art. 10. A União fica autorizada a cobrar pelo direito de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e do aproveitamento
energético dos cursos de água.
Art. 11. Fica autorizada a constituição de consórcios que tenham por objetivo e geração de energia elétrica para fins de serviço
público ou para uso exclusivo dos consorciados, ou essas atividades
associadas, conservado o regime legal próprio de cada uma, aplicando-se o art. 4º desta medida provisória e, no que couber, o art. 23 da
Lei nº 8.987, de 1995.
CAPÍTULO III
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos

Art. 12. Fica a União autorizada a:
I - promover cisões, fusões, incorporações ou transformações
das concessionárias de serviços públicos sob o seu controle direto ou
indireto;
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II -

cindir, fundir e transferir concessões;

III - cobrar pelo direito de exploração de serviços públicos, nas
condições preestabelecidas no edital de licitação.
Parágrafo único. O inadimplemento ao disposto no inciso I!I
sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade nos
termos da Lei nº 8.987, de 1995.
Art. 13. Nos casos em que os serviços públicos sejam de comps,
tência da União e prestados por pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, para promover a privatização simultaneamente
com a outorga de nova concessão, a União poderá:
I - substituir, no procedimento licitatório, a exigência da
modalidade de concorrência pela de leilão, observada a necessidade
da venda de quantidades mínimas de cotas ou ações que garantam a
transferência do controle societário;
II - fixar previamente o valor das cotas ou ações de Sua
propriedade que serão alienadas, e proceder à licitação, na modalidade de concorrência.
§ 1" Na elaboração dos editais de privatização de empresas
concessionárias de serviço público, a União deverá atender às exigências da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e alterações posteriores,
e da Lei nº 8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas
essenciais do contrato e do prazo da concessão.
§ 2º O disposto neste artigo poderá ser aplicado, também, no
caso de privatização de concessionária de serviços públicos sob controle, direto ou indireto, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.

Art. 14. O disposto no artigo anterior aplica-se, ainda, aos casos
em que a concessionária dos serviços públicos de competência da
União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, dos
Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes acordem
quanto às regras estabelecidas.
Art. 15. O disposto nos arts. 13 e 14 desta medida provisória
aplica-se, no que couber, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
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Art. 16. À outorga de nova concessão, de acordo com os procedimentos previstos nos arts. 13, 14 e 15 desta medida provisória, não
se aplicam os arts. 35, §§ 1',2' e 4', e 36 da Lei n' 8.987, de 1995.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 17. O disposto no art. 10 e inciso III e no parágrafo único
do art. 12 aplica-se, também, no que couber, às prorrogações a que se
referem os arts. 3', 4', 5' e 6' desta medida provisória, observado o
disposto em regulamento.
Art. 18. O disposto no caput do art. 43 da Lei n' 8.987, de 1995,
não se aplica às concessões que tenham sido outorgadas sem licitação
em virtude de dispensa ou inexigibilidade legalmente prevista no
momento da outorga.
Art. 19. Além das hipóteses previstas no art. 25 da Lei n' 8.666,
de 21 de junho de 1993, é, ainda, inexigível a licitação nas concessões
e permissões de serviços públicos a que se referem a Lei n' 8.987, de
1995, e esta medida provisória, quando se tratarem de serviços de uso
restrito do outorgado, ou dos que não sejam passíveis de exploração
comercial.

Art. 20. AR entidades estatais que participarem de licitação
para concessão de serviços públicos ficam dispensadas, na fase de
elaboração de suas propostas e até o ato de adjudicação, de realizar
licitação prévia para contratação de obras, serviços e compras pertinentes à concessão objeto da licitação, observadas as condições fixadas em regulamento.
Art. 21. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo
regulamento determinará que o poder concedente, por intermédio do
órgão responsável pela fiscalização dos serviços, observado o disposto
nos arts. 3' e 30 da Lei n' 8.987, de 1995, estabeleça forma de
participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os serviços prestados.
Art. 22. A concessionária que receber bens e instalações do
União, já revestidos ou entregues à sua administração, deverá:
I - arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
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II
responsabilizar-se pela reposição dos bens e equiparnan,
Q
tos na forma do disposto no art. 6Qda Lei n 8.987, de 1995.
Art. 23. O parágrafo único do art. 28 da Lei n Q8.987, de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nos casos em que o organismo financiador for instituição financeira pública, deverão ser exigidas, além
das garantias de que trata o caput, outras garantias da concessionária para viabilização do financiamento na forma do regulamento.»
Art. 24. São convalidados os atos praticados até a data da
publicação da Lei n Q8.987, de 1995, relativos à formação de consórcio
entre concessionária e autoprodutores para geração de energia elétrica, precedido ou não de processo licitatório, observado o disposto no
art. 4Qdesta medida provisória.
Parágrafo único. Os contratos de concessão resultantes da aplicação do disposto neste artigo deverão ser revistos pelo poder concedente, de molde a adaptá-los aos preceitos contidos no art. 23 da Lei
n Q8.987, de 1995, e no art. 11 desta medida provisória.
Art. 25. O disposto nesta medida provisória aplica-se também
às outorgas de permissões e autorizações.
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q991, de 11 de maio de 1995.
Art. 27. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de junho de 1995; 174Q da Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.018, DE 8 DE JUNHO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n" 4.024, de 20
de dezembro de 1961, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
§ 1º No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das cãmaras que o compõem.
§ 2º Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a
transporte, diária e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3º O ensino militar será regulado por lei especial.»

«Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Cãmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ 1º Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação;

b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
nivelou modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
à integração dos seus diferentes níveis e modalídades;
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d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;
e) manter intercãmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;

fJ analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.

§ 2° O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente de acordo com seu regimento e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por uma das
câmaras.
§ 3° O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vadada a reeleição para o período imediatamente subseqüente.
§ 4° O Ministro de Estado da Educação e do Desporto
presidirá as sessões a que comparecer.»

«Art. 8° A Câmara de Educação Básica e a Cãmara de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ 1° São membros natos da Cãmara de Educação Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e o Secretário de Educação
Média e Tecnológica.

§ 2° São membros natos da Câmara de Educação Superior,
o Secretário de Educação Superior e o Presidente da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
§ 3° A escolha e nomeação dos demais conselheiros será
feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para
cada câmara, mediante consulta a entidade da sociedade civil
relacionada às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
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§ 4' Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envolverá necessariamente entidades nacionais que congreguem os
docentes, os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 5' Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem
os reitores das universidades, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.
§ 6" A indicação a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à
ciência e à cultura.
§ 7º No escolha dos nomes que comporão as câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do País e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada colegiado.

§ 8' Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das câmaras a cada dois anos.
§ 9' Cada câmara será presidida por um dos conselheiros,
escolhidos por seus pares vedada a escolha dos membros natos,
para mandato de um ano.»
«Art. 9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao conselho pleno.

§ l' São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio e oferecer sugestões para sua
solução;

b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na letra a;
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c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;
e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;

f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica.
§ 2' São atribuições da Câmara de Educação Superior:

a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;

b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de SUa
atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação relativos a profissões regulamentadas em lei;
.

d) deliberar sobre os pareceres encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto relativos a reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;
e) deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento periódico de instituição de educação superior, inclusive universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto;

f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
g) deliberar sobre os pareceres para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Funda-
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ção Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior, com base na avaliação dos cursos;
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior;
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior.
§ 32 As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.
§ 4 2 O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2"
poderá incluir determinação para a desativação dos cursos e
habilitações.
§ 52 Os pronunciamentos e deliberações da câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto.»
Art. 22 Com vistas ao disposto na letra e do § 22 do art. 9 2 da Lei
n" 4.024, de 1961, com redação dada por esta medida provisória, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
§ 12 Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o caput incluirão necessariamente a realização, a cada
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados, destinados a aferir
os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de
conclusão dos cursos de graduação.
§ 2 2 O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado dos exames referidos no parágrafo anterior, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente os
alunos avaliados.
§ 32 A realização do exame referido o § 12 deste artigo é
condição prévia para a obtenção do diploma, mas constará do
histórico escolar de cada aluno apenas o registro da data em que 'l
ele se submeteu.
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§ 4" Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
não serão computados para sua aprovação, mas constarão de doeu.
menta específico emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto
a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5" O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§ 6" A introdução dos exames nacionais como um dos procedi.
mentos para avaliação da qualidade dos cursos de graduação será
efetuada gradativamente, a partir do ano de 1995, cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto determinar os cursos a serem
avaliados a cada ano.

Art. 3" Os resultados das avaliações referidas no § F do art. 2"
serão também utilizados, pelo Ministério da Educação, para orientar
suas ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas
para a melhoria da qualidade do ensino inclusive as que visem a
elevação da qualificação dos docentes.
Art. 4" Ficam revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação, previstas em lei.
Art. 5" Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publica.
ção desta medida provisória, o Poder Executivo adotará as provídências necessárias para a instalação do conselho.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 992, de 11 de maio de 1995.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
João Batista Araújo e Oliveira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.019, DE 8 DE JUNHO DE 1995
Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adotada a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
I - os §§ 2º a 5º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911 de 11 de junho de 1994;
II -

o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 2º São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente a atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federais, as vantagens concedidas até 19 de janeiro de 1995,
com base nos incisos do artigo anterior, na Lei nº 6.732, de 4 de
dezembro de 1979, e no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952.
Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou função
de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a
vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela
remuneração do cargo efetivo.
Art. 3º É assegurado o direito à incorporação da vantagem de
que trata o inciso I do art. 1º aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tiverem concluído interstício necessário para a concessão, na
forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos
cargos em comissão ou das funções de direção, chefia e assessoramento vigente em 19 de janeiro 1995 e incorporada como vantagem
pessoal, nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federais.
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Art. 4º É assegurado o direito à vantagem de que trata o inciso
II do art. 1º aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham
completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro
das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este artigo
o disposto no parágrafo único do art. 3º.

Art. 5º O servidor regido pela Lei nº 8.112, de 1990, investido
em cargo em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramento, previstos na Lei nº 8.911, de 1994, incorporará à sua remuneração, como Décimos Incorporados, a importância equivalente à fração de um décimo da média mensal do valor da gratificação dos cargos
ou funções exercidos, a cada doze meses, até O limite de dez décimos.
§ 1º Entende-se como gratificação para fins de cálculo da média,
a parcela referente:
a) ao valor que seria devido pelo exercício do cargo em comissão
na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo, nos casos dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), dos Cargos de Direção (CD) e dos cargos de Natureza Especial,
independentemente de o servidor ter feito a opção;

b) ao total da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.

§ 2º Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os
valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigidos, mês a
mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações aplicados aos
servidores públicos federais.
§ 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido exercido no mês, a
parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a
exercida por maior tempo.
§ 4º As parcelas incoporadas na forma deste artigo sujeitam-se,
exclusivamente, à atualização pelos índices gerais de reajuste e
antecipação dos servidores públicos federais.

§ 5º Ocorrendo o exercício de cargos em comissão ou de funções
de direção, chefia ou assessoramento, por período de doze meses após
a incorporação dos dez décimos, que resultem valor de média mais
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elevado do que uma das parcelas incorporadas, poderá haver a atualização progressiva.
§ 6º Somente poderá ser contado, para fins da incorporação de
que trata este artigo, O tempo de serviço em cargo em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento concomitante ao exercício de cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 6º Enquanto exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Décimos
Incorporadas, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo
efetivo, quando receberá, alternativamente:
I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimos Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;
II - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por cento
da opção do cargo em comissão.
Art. 7º É vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2º, salvo no caso
de sua transformação em Décimos Incorporados, na forma do art. 8º
desta medida provisória.
Art. 8º É facultado ao servidor optar, até noventa dias contados
da vigência desta medida provisória pela transformação das vantagens pessoais de que trata o art. 2º, em Décimos Incorporados,
mediante a divisão de cada uma das respectivas parcelas, referentes
aos antigos quintos incorporados, em duas parcelas de igual valor.
§ 1a Se a opção de que trata este artigo for exercida após o prazo
referido no caput, somente poderá ser contado, para fins de concessão
de novos Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcelas já concedidas, o tempo de exercício em cargo em comissão e funções
de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.
§ 2º A opção de que trata este artigo será feita de forma irretratável.
Art. 9º Salvo O disposto no § 1e do art. 8º, a contagem do tempo
de exercício para fins de concessão de .Décimos Incorporados terá
início a partir do dia 19 de janeiro de 1994, excluídos os períodos já
contados para fins da concessão da vantagem pessoal de que trata o
art.2º.
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Parágrafo único. Para fins de que trata este artigo, o tempo de
exercício entre 19 de janeiro de 1994 e 18 de janeiro de 1995 será
contado em dobro.
Art. 10. A partir de 1" de fevereiro de 1995, o maior valor de
vencimentos a que se refere o art. 22 da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passará a corresponder, no máximo, a oitenta por cento da
remuneração do cargo de Ministro de Estado.

Art. 11. A alínea n do inciso IH do art. 12 da Lei 8.852, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«n) ressalvado direito adqnirido, adicional por tempo de
serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico de que trata o inciso I;»
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n 2 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n" 7.787, de 30 dejunho de 1989, observarão, como limite máximo,
valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva
tabela.
Art. 13. O art. 32 da Lei n 2 9.015, de 30 de março de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 32 A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão, como limites máximos, valor igual a oito vezes o do maior vencimento
básico da respectiva tabela e a oitenta por cento da remuneração
do cargo de Ministro de Estado."
Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. O art. 42 da Lei n 2 8.878, de 11 de maio de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 42 Até 15 de setembro de 1995, a Administração PÚblica Federal e as empresas sob controle da União, quando
necessária a realização de concurso, contratação ou processo
seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

2297
dos o número correspondente ao de postulantes habilitados na
forma desta lei para os respectivos cargos ou empregos.»
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 993, de 11 de maio de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de l' de março de 1995.
Art. 18. Revogam-se os §§ 2' a 5' do art. 62 e o art. 193 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3' a 11 da Lei n' 8.911,
de 11 de julho de 1994, e o art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de dezembro
de 1991.
Brasília, 8 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.020, DE 8 DE JUNHO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. l' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimouial, à admiuistração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos admiuistradores públicos.
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Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - Avaliar o cumprimento das metas no Plano Plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
H - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IH - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
N - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;

VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3º O Sistema de Controle do Poder Executivo compreende as
atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob a
orientação técnica e normativa da Secretaria Federal de Controle, e as
atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I -

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
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II

a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;

as unidades de controle interno dos ministérios militares,
IV
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1" Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5" Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

III - a Corregedoria-Geral do Controle Interno.
Art. 6" Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselbos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.

Art. 7º Fica criada o Conselbo Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
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como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
U - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
lU - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 8° O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9° Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2° desta medida provisória;
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatório e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
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IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões da
Administração direta, autárquicas e fundacionais;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da Administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;

XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;

XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;

XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
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XVI
apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência;

SeçãoII
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desemps,
nho das atribuições previstas no art. 22 desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
U - zelar pelo equilibrio financeiro do Tesouro Nacional;
UI - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
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informações gerenciais necessárias à tomada de decisão e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULOm
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 12 Iritegram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e)

a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 22 Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 32 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
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demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4" Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que será subordinado tecnicamente à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5" Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

TITULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n"
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
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Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei nº
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado e
de acordo com as atribuíções dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme Anexo L
CAPÍTULO H
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargos em
comissão no ámbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Municípios, ou ainda, por
Conselho de Contas de Municípios;
H - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
de qualquer esfera de governo;

IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
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Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro-de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade admínistrativa.
§ l' Quando a documentação ou informação previstas neste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2' O servidor que exercer funções de controle interno deverá
guardar sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaísquer atos de gestão
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realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.

TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, fará jus, a título de auxílio financeiro, a até
cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos competentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
Secretarias de Controle Interno, dos miuistérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FG) existentes
no âmbito do Sistema de Controle Interno.
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Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ l' Fica criado o cargo de Secretãrio Federal de Controle, DAS
101.6.
§ 2' Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle, cinco
cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois cargos DAS
101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, oito cargos DAS 102.1 e um
DAS 102.2.
§ 3' Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional, um
cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS 101.3, três
cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS 102.1.
Art. 28. Fica O Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercicio na Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
III - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
§ l' Fica criado o cargo de Secretãrio de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, DAS 101.6
§ 2' Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, um cargo DAS 101.5.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à
organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, bem como a criar por transformação
ou transferir no ãmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento,
mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de
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despesa, cargos e funções de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG).
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais de desenvolvimento e
articular a execução dos planos, programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O Conselbo de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.

§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 31. Ao Conselbo de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

rII -

aprovação dos parãmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;

v - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

2310
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.
Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá: .
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ I Q Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
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II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribnições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que
a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 994, de 11 de maio de 1995.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Jose Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXaI
Art. 14 da Medida Provisória nO 1.020, de 8 de junho de 1995
Carreira Finanças e Controle
Situação
Denominação

Situação
Anterior

Situação
Nova

3000
4000

1457
2444

4500
2500

7000

3901

7000

Dec.-Lei
2

n 2.346

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle
Total

ANEXOII
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória nO 1.020, de 8 de junho de 1995
Distribuição de Cargos
Distribuição de Cargos

DAS

Qtde. Tot.

101.6
101.6

1
1

1 Secretário Federal de Controle
1 Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais

101.5

7

4 Diretores de Departamento

101.4

65

Denominação

1
1
1
37
23
1

Secretário-Adjunto de Controle
Corregedor-Geral
Secretário de Controle Interno

Coordenadores-Gerais
Delegados Federais
Corregedor-Adjunto

3 Diretores-Adjunto
101.3

4

DAS

Qte. Total

102.3
102.2
101.2
102.1

3
1
78
14

Total

174

1 Chefe de Gabinete
4 Coordenadores

Denominação
3
1
78
14

Assessores
Assessor
Chefes de-Divisão
Assessores
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.021, DE 8 DE JUNHO DE 1995
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
divida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.

§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
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§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam ativida,
des de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e,XXIII do art. 21, art. 159, inciso I alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações..
"Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2 º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa>

«Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
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I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1Q Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6Q O Presidente do conselho poderá convidar Ministros de

Estado, bem como representante de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
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§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designa_
dos.»
«Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da Repú_
blíca, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no programa;
II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desesta..
tizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
. de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestati-

zações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatízação, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho."
«Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
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I -

presidir as reuniões do conselho;
H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH,
desta lei.»
"Art. 8º A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4º, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»

"Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
"Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil constituída mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1º As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações (RDA),
intransferíveis e negociáveis a qualquer título, em favor dos
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depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatiza_
ção,

§ 3º Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerra.
mento do processo de desestatização.
§ 4º Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escritura.
das em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonifi.
cações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»

«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição fmanceira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação as informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
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d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas diretas ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ

sumário dos estudos de avaliação;

g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior."
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União,»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselbo Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;

II - manutenção da possibilidade de utilização, como meio
de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias da Caixa
Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e créditos já
renegociados e que, no momento da renegociação, eram passíveis
dessa utilização;

III - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
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entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Te.
souro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo úuico. O Presidente da República, por recomen.
dação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será admínistrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
H - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;

IH - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Admiuistração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7', inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessárias à execução das desestatizações;
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v - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6' desta
lei;
Vl - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VlI - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VlII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluidas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, puserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros
dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
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a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artígo.»
Art. 2° No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3° O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 995, de 11 de maio de 1995.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei nO 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 8 de junho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.022, DE 8 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso IH do art. 1° da
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Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1º de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei n" 8.622, de 19.1.93, Anexo fi)

Alíquota
(%)

Renuneração correspondente até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV-NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV-NA, exclusiva, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-Nr, inclusive

10

Remuneração corrrespondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-Nr, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-NS, inclusive

11

Remunerçaão superior a 2,6vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
lV-NS

12

Art. 2º A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3º Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 996, de 11 de maio de 1995.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 8 de junho de 1995: 174' da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.023, DE 8 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre crédito rural, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica autorizada, para o crédito rural, a equalização de
encargos financeiros observado o disposto na Lei n? 8.427, de 27 de
maio de 1992.
§ l' Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2' O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a
alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.

Art. 2' Para as operações de crédito rural, contratadas a partir
da publicação desta medida provisória e até 31 de julho de 1996, não
se aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994.
Art. 3' O disposto no art. 31 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
(OOC) sob superivsão do Ministério da Fazenda.
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Art. 4' É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de
crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
o líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.
Parágrafo único. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, de acordo com o Decreto-Lei n' 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Art. 5' Na formalização de operações de crédito rural, celebradas nos termos desta medida provisória, as partes poderão pactuar,
na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do vencimento, ordinário
ou extraordinário e até a liquidação do empréstimo ou financiamento,
inclusive no caso de dívidas ajuizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas no Decreto-Lei n' 167, de 1967, os encargos financeiros serão os
mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento.
Art. 6' Fica a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.
no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal (EGF),
vencidos até 31 de dezembro de 1994.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de junho de 1995; 174 da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.024, DE 13 DE JUNHO DE 1995
Reduz a alíquota do imposto de importação para os produtos que especifica, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Até 31 de dezembro de 1999, fica reduzida para dois por
cento a alíquota do imposto de importação dos seguintes produtos:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramsntal, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de
qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes,
peças de reposição, e modelos para moldes;

II - matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se às empresas
montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e semelhantes;
c) veículos de transporte de mercadorias e de transporte coletivo
de passageiros;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
fJ carroçarias para veículos automotores em.geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.
§ 2º Os produtos de que tratam os incisos I e II deste artigo
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tivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições
fixados em regulamento.
Art. 2' O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1', somado ao valor total FOB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § l' do mesmo
artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em cada
ano-calendário, por empresa;

II - o valor FOB das importações de cada um dos produtos
relacionados no inciso II do art. l' e o valor total FOB das importações
dos mesmos produtos, realizadas, em cada ano-calendário, por empresa;

III - o valor das aquisições, no mercado interno, dos produtos
relacionados no inciso I do art. l' e o valor total FOB das importações
dos mesmos produtos, realizadas, em cada ano-calendário, por empresa;

IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § l' do art. l' e o valor das exportações
líquidas realizadas, em cada ano-calendário, por empresa.
§ l' Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as importações realizadas por intermédio de terceiros.
§ 2' Entende-se como exportações líquidas o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § l' do art. 1', realizadas
em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a repre-

sentante no exterior;

c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties;
§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
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§ 4º AR sanções aplicáveis em caso de inobservância do disposto
no caput deste artigo, as quais não poderão exceder a cem por cento
do valor total FüB dos produtos relacionados no inciso H do art. 1º e
nas alíneas a a c do § 1º do mesmo artigo, serão fixadas em regulamento.
Art. 3º Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
H - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integrais.
Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente como exportações líquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores correspondentes:
I - ao valor FüB exportado, em cada ano-calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a e do § 1º do art. 1º;
H - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição e modelos para moldes, destinados ao ativo
permanente das empresas;
HI - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e reinvestimentos, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, em cada ano-calendário.
Art. 5º Para os fins do disposto no inciso IH do art. 2º, no inciso
H do artigo anterior e no art. 7º, serão considerados os valores em
dólares norte-americanos, adotando-se para conversão a taxa cambial
média de compra do segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, à data do faturamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1º do art. 1º que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
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g do § l' do art. 1', poderão transferir para estas o valor das exportaÇões líquidas relativas àqueles produtos.
Art. 7' Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do § l' do art.
1', em cuja produção forem utilizados insumos importados relacionados no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar índice médio de
nacionalização previsto em Acordos Internacionais dos quais o Brasil
seja parte.
§ l' Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual mínimo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, fabricados no País, apurado em relação ao valor total destes produtos
utilizados na produção global das empresas referidas no caput deste
artigo.

§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação.
Art. 8' Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 1º, com vistas à conformação do regime automotriz comum
previsto na Decisão n" 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9' No caso das importações dos produtos relacionados nas
alíneas a a c do § I? do art. 1', realizadas por pessoas fisicas ou
juridicas às quais não se aplique o disposto nos artigos anteriores,
bem assim pelos fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas d
a h do mesmo artigo, é facultado ao Poder Executivo, em decorrência
de razões de ordem econômíca, estabelecer limitações quantitativas.
Parágrafo único. Ocorrida a hipótese prevista neste artigo, a
distribuição da quantidade passível de importação será feita por meio
de oferta pública, conforme dispuser o regulamento, considerando-se
vencedoras, em ordem decrescente, as propostas que apresentarem
maior acréscimo das alíquotas do imposto de importação, tomando-se
por base as vigentes na data da realização da oferta pública.
Art. 10. No período compreendido entre a data da publicação
desta medida provisória e 31 de dezembro de 1995, as importações
totais dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § l' do art. I" não
poderão exceder a cinqüenta por cento do número de unidades importadas desses produtos, que tenham sido desembaraçadas entre l' de
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janeiro de 1995 e o dia anterior à data da publicação desta medida
provisória.
§ 10 Ficam assegurados os direitos à importação decorrentes de
negócios jurídicos realizados, em caráter irrevogável e irretratável
em data anterior a da publicação desta medida provisória, amparado~
em guias de importação regularmente emitidas até a data da publ],
cação desta medida provisória.
§ 2' A distribuição da quantidade passível de importação esta.
belecida no caput deste artigo, dela deduzidas as uuidades importa.
das ao amparo do disposto no parágrafo precedente, será efetuada nos
termos do parágrafo único do art. 9'.

Art. 11. O desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas
alíneas a a c do § l' do art. l' é condicionado à apresentação dos
seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e
regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsi,

to;

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n' 8.723, de 28 de outubro de 1993.
Art. 12. O disposto nos artigos anteriores aplica-se às empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do § l' do art.
1', que venham a se instalar no País, desde que:
I - os produtos fabricados atendam ao disposto no caput do
art. 7', no prazo de 36 meses, a contar da data de início da comercialização dos referidos produtos;
II -

atendam ao disposto no § l' do art. 7'.

Parágrafo único. Às empresas de que trata este artigo aplicar.
se-á, inicialmente, o prazo de dezoito meses contados a partir da data
do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados no
inciso II do art. 1', para os efeitos das exportações líquidas a que alude
o art. 2', findo o qual utilizar-se-á o critério do ano-calendário.

Art. 13. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação celebrados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
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e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 14. A partir da data da publicação desta medida provisória
as guias de importação relativas aos produtos relacionados nas alíneas a a c do § IOdo art. 1° serão emitidas:
I - até 31 de dezembro de 1995, quanto atendidas as condições estabelecidas no § 2° do art. 10;
II - após a data referida no inciso anterior, para as empresas
montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alineas a a
c do § lodo art. 1°, habilitadas na forma do artigo seguinte e para
atender o disposto no parágrafo único do art. 9°.

Art. 15. O Poder Executivo poderá estabelecer, em regulamento, os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que
se referem os artigos anteriores, bem como os mecauismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. A aplicação de alíquota do imposto de importação de que trata o art. 1°, assim como a importação pelas empresas
montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
c do § l° do art. 10, dos produtos nelas relacionados, far-se-á mediante
apresentação, pelas empresas, da habilitação mencionada no caput
deste artigo.
Art. 16. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no Anexo à Lei nO 9.000, de 16 de março de 1995,
adquiridos entre a data da publicação desta medida provisória e 31
de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 10 A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
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§ 2Q A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertineute.
§ 3Q A partir do mês em que for atingido no limite de que trata
o parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escritura.
ção comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determi,
nação do lucro real.
§ 4Q As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele refs,
ridos, objeto de arrendamento mercantil.
§ 5Q O tratamento a que se refere este artigo não poderá ser
usufruido cumulativamente com outro de mesma natureza.
Art. 17. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória
fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da quitação de
todos os tributos e contribuições federais.
Art. 18. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n Q8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174Qda Independência e 104Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Felipe Lampreia
Dorothea Werneck
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.025, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito pre-

sumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que especifica;
e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
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Art. 5Q A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1Q, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno
'
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6Q O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as inStruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quando aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7Q O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8Q São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n Q 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 999, de 19 de maio de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.026, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1'1 do art. 22 da Lei nº 8.2121
de 24 dejulhode 1991, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para O Programa de Integração Social (PIS), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n Q
8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nQs 2.445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as
pessoas jurídicas referidas no § 1" do art. 22 da Lei n Q8.212, de 24 de
julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II -

valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;

b) decorrente de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;

c) despesas de cessão de crédito;
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d) despesas de câmbio;

e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

fJ despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
d) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas:
a) parcela das contribuições destinada à constituição de provi.
sões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
V1 - no caso de empresas de capitalização:
a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões Ou
reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional.
§ 1" Consideram-se despesas ou encargos, para fins do disposto
neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada a dedução de
juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2" No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas
operações, desde que destacados de qualquer outra espécie de remuneração ou de atualização.
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§ 3º A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lII.
§ 4º No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo de contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6º As exclusões de deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos
na legislação pertinente.
Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídicas mencionadas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3' As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado, não financeiras, as equiparadas
a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.001, de 19 de maio de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de junho de 1994, exceto
o inciso I do art. 1º e art. 3' no que diz respeito ao resultado positivo
da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e ao.
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
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de aquisição, que tenham sido computados como receita, que produzirão efeitos a partir do mês da publicação desta medida provisória.
Art. 6º Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2' do art. I'' do Decreto-Lei n'
2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 2.449, de 1988.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174' da Independência de 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.027, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional

Art. l' Apartir de l' de julho de 1994, a unidade do Sistema
Monetário Nacional passa a ser o Real (art. 2' da Lei n' 8.880, de 27
de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
§ l' As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do
símbolo R$.
§ 2' A centésima parte do Real, denominada centavo, será es'
crita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.
§ 3' A paridade entre o Real e o cruzeiro Real, a partir de l' de
julho de 1994, será igual à paridade entre a Unidade Real de Valor
(URV) e o Cruzeiro Real fixada pelo Banco Central do Brasil para o
dia 30 de junho de 1994.
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§ 4' A paridade de que trata o parágrafo anterior permanecerá
fixa para os fins previstos no art. 3', § 3', da Lei n" 8.880, de 27 de
maio de 1994, e no art. 2' desta medida provisória.
§ 5' Admitir-se-á fracionamento especial da unidade monetária
nos mercados de valores mobiliários e de títulos da dívida pública, na
cotação de moedas estrangeiras, na Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) e na determinação da expressão monetária de outros valores
que necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo,
sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos cálculos.
Art. 2' O Cruzeiro Real, a partir de l' de julho de 1994, deixa
de integrar o Sistema Monetário Nacional, permanecendo em circulação como meio de pagamento as cédulas e moedas dele representativas, pelo prazo de trinta dias, na forma prevista nos §§ 3' e 4'
do art. 3' da Lei n' 8.880, de 1994.
§ l' Até o último dia útil de julho de 1994, os cheques ainda
emitidos com indicação de valor em Cruzeiros Reais serão acolhidos
pelas instituições financeiras e pelos serviços de compensação, sem
prejuízo do dirieto ao crédito, nos termos da legislação pertinente.

§ 2' Os prazos previstos no caput e no parágrafo anterior poderão ser prorrogados pelo Banco Central do Brasil.
§ 3' Os documentos de que trata o § l' serão acolhidos e contabilizados com a paridade fixada, na forma do art. 1', § 3', para o dia
l' de julho de 1994.
Art. 3' o Banco Central do Brasil emitirá o Real mediante a
prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente,
observado o disposto no art. 4' desta medida provisória.
§ I" As reservas internacionais passíveis de utilização para
composição do lastro para emissão do Real são os ativos de liquidez
internacional denominados ou conversíveis em dólares dos Estados
Unidos da América.
§ 2' A paridade a ser obedecida, para fins de equivalência a que
se refere o caput deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos
da América para cada Real, emitido.
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§ 3" Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas
vinculadas não se incorporarão a estas, sendo incorporadas às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central do Brasil.
§ 4" O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios aprovados pelo Presidente da República:
a) regulamentará o lastreamento do Real;

b) definirá a forma como o Banco Central do Brasil administrará
as reservas internacionais vinculadas;

c) poderá modificar a paridade a que se refere o § 2" deste artigo.
§ 5" O Ministro de Estado da Fazenda submeterá ao Presidente
da República os critérios de que trata o parágrafo anterior.

Art. 4" Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco
Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de Real, o
seguinte:
I - limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) para as
emissões de Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;
II - limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre
de 1994 para as emissões de Real no conceito ampliado;

III - nos trimestre seguintes, obedecido o objetivo de assegurar
a estabilidade da moeda, a programação monetária de que trata o art.
6" desta medida provisória estimará os percentuais de alteração das
emissões de Real em ambos os conceitos mencionados acima.
§ 1" Para os propósitos do contido no caput deste artigo, o
Conselho Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar
a estabilidade da moeda, definirá os componentes do conceito ampliado de emissão, nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o
art. 3" desta medida provisória.
§ 2" O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações
extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder
em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais
previstos no caput deste artigo.
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§ 3º O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, submeterá ao Presidente da República os
critérios referentes à alteração de que trata o § 2' deste artigo.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional, de acordo com diretrizes
do Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo,
inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das emissões
autorizadas em circulação e a definição de emissões no conceito
ampliado.
Art. 5º Serão grafadas em Real, a partir de 1º de julho de 1994,
as demonstrações contábeis e financeiras, 08 balanços, 08 cheques, os
títulos, os preços, os precatórios, os valores de contratos e todas as
demais expressões pecuniárias que se possam traduzir em moeda
nacional.

CAPÍTULon
Da Autoridade Monetária

Art. 6º O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao
Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no mínimo:
I - estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda;
II - análise da evolução da economia nacional prevista para o
próximo trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ 1e Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

§ 2" O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a
programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.
§ 3º O decreto legislativo referido no parágrafo anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totom. da programação monetária,
vedada a introdução de qualquer alteração.
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§ 4· Decorrido o prazo a que se refere o § 2· deste artigo, sem
apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5· Rejeitada a programação monetária, nova programação
deverá ser encaminhada, nos termos deste artigo, no prazo de dez
dias, a contar da data de rejeição.
§ 6· Caso o Congresso Nacional não aprove a programação
monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina,
fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.
Art. 7· O Presidente do Banco Central do Brasil enviará, através do Ministro de Estado da Fazenda, ao Presidente da República e
aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:
I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;
H - demonstrativo mensal das emissões do Real, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas.
Art. 8· O Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei n· 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, passa a ser integrado pelos seguintes
membros:
I
Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de Presidente;
H
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IH
Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 1· O conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de
votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar, nos casos
de urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2· Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente
submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir
àquela deliberação.
§ 3· O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas,
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para participar das reuniões, não lhe sendo permitido o direito de
voto.
§ 42 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5" O Banco Central do Brasil funcionará como secretaria-executiva do conselho.
§ 6" O regimento interno do Conselho Monetário Nacional será
aprovado por decreto do Presidente da República, no prazo máximo
de trinta dias, contados da publicação desta medida provisória.

§ 7" A partir de 30 de junho de 1994, ficam extintos os mandatos
de membros do Conselho Monetário Nacional nomeados até aquela
data.

Art. 9' É criadajunto ao Conselho Monetário Nacional a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, composta dos seguintes membros:
I
H

Presidente e quatro Diretores do Banco Central do Brasil;
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;

IH
Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IV - Secretário-Executivo e Secretários do Tesouro Nacional e
de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
§ 1" A comissão será coordenada pelo Presidente do Banco
Central do Brasil.
§ 2" O regimento interno da Comissão Técnica da Moeda e do
Crédito será aprovado por decreto do Presidente da República.
Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moeda e do crédito:
I - propor a regulamentação das matérias tratadas na presente medida provisória, de competência do Conselho Monetário
Nacional;
H - manifestar-se, na forma prevista em seu regimento, previamente, sobre as matérias de competência do Conselho Monetário
Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei n" 4.595, de 1964;
IH - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
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Art. 11. Funcionarão também junto ao Conselho Monetário
Nacional as seguintes Comissões Consultivas:
I
de Normas e Organização do Sistema Financeiro;
II
de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
III
de Crédito Rural;
IV
de Crédito Industrial;
V
de Endividamento Público;
VI
de Política Monetária e Cambial.
§ 10 A organização, a composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão objeto de regimento interno, a ser aprovado
por decreto do Presidente da República.
§ 2 0 Ficam extintos, a partir de 3D de junho de 1994, os mandatos dos membros das Comissões Consultivas.
CAPÍTULO III
Das Conversões para Real
Art. 12. Na operação de conversão de Cruzeiros Reais para
Real, serão adotadas quatro casas decimais no quociente da divisão.
§ 10 Em todos os pagamentos ou liquidações de soma a receber
ou a pagar e registros contábeis, serão desprezados, para todos os
efeitos legais, os valores inferiores ao correspondente a um centavo
de Real.

§ 20 Nas instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a soma das parcelas
desprezadas, na forma do parágrafo anterior, será recolhida e creditada
ao Tesouro Nacional, no prazo a ser fixado pelo Poder Executivo, para
ser utilizada em programas emergenciais contra a fome e a miséria,
conforme regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 13. A partir de 10de julho de 1994, todos os valores expressos em URV passam a ser expressos, de pleno direito, em igual
número de Reais.
Art. 14. As obrigações pecuniárias expressas em Cruzeiros
Reais que não tenham sido convertidas em URV até 3D de junho de
1994, inclusive, serão, em 10 de julho de 1994, obrigatoriamente
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convertidas em Real, de acordo com as normas desta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às
obrigações que tenham sido mantidas em Cruzeiros Reais por força
do contido na Lei nO 8.880, de 1994, inclusive em seu art. 16.
Art. 15. Serão convertidos em Real, em 1° de julho de 1994,
segundo a paridade fixada para aquela data:
I
as contas-correntes;
II - os depósitos à vista nas instituições financeiras;
III - os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à
vista, mantidos pelo sistema bancário junto ao Banco Central do
Brasil.
Art. 16. Observado o disposto nos §§ 10 a 4° deste artigo, serão
igualmente convertidos em Real, em 10 de julho de 1994, de acordo
com a paridade fixada para aquela data:
I - saldos das cadernetas de poupança;
U - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos junto
ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da captação de
cadernetas de poupança;
Hl - os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, do Fundo de Participação PIS/Pasep e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador,
IV - as operações de crédito rural;
V - as operações ativas e passivas dos Sistemas Financeiro
da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS) , observado o disposto
nos arts. 20 e 21 desta medida provisória;
VI - as operações de seguro, de previdência privada e de
capitalização;
VII - as demais operações contratadas com base na Taxa
Referencial (TR) ou no índice de remuneração básica dos depósitos de
poupança;
VIU - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas nas alíneas anteriores.
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§ l' A conversão de que trata este artigo será precedida de
atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até
30 de junho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da Taxa Refer_
encial (TR) ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma
da legislação vigente.
§ 2' Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro rata
tempere, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa
Referencial (TR) ou o referencial legal ou contratual pertinente e
juros, na forma da legislação vigente.
§ 3' O crédito da remuneração básica e dos juros, no que diz
respeito às cadernetas de poupança, ocorrerá somente nas datas de
aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.
§ 4' Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho Monetário
Nacional, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e o
Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro de suas respectivas
competências, regulamentarão o disposto neste artigo.
Art. 17. Os valores das prestações de financiamentos habitacionais firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e entidades de previdência privada, quando em
condições análogas às utilizadas no Sistema Financeiro da Habitação,
expressos em Cruzeiros Reais, no mês de junho de 1994, serão
convertidos em Real, no dia l' de julho de 1994, observada a paridade
entre o Cruzeiro Real e o Real fixada para aquela data.
Parágrafo único. São mantidos o índice de reajuste e a periodicidade contratualmente estabelecidos para atualização das prestações de que trata este artigo.
Art. 18. Os depósitos da União no Banco Central do Brasil e nas
instituições financeiras terão seu saldo atualizado, pela taxa média
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC),
até 30 de junho de 1994 e convertidos para Real em l' de julho de
1994, pela paridade fixada para aquela data.
Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, sem
cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção monetária prefixada, serão convertidas em Real, no dia l' de junho de 1994,
observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o Real fixada para
aquela data.
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Art. 20. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com
cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que
aperiodicidade de reajuste pleno é igual ou menor que a periodicidade
depagamento, serão convertidas em Real, no dia 1Q de julho de 1994,
observada a paridade fixada para aquela data, reajustando-se pro
rata tempere os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais
desde o último aniversário até o dia 30 de junho de 1994, inclusive,
de acordo com o índice constante do contrato.
Art. 21. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com
cláusula de correção monetária baseada em índices de preços, em que
a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de
pagamento, serão convertidas em Real, no dia 1Q de julho de 1994, de
acordo com as disposições abaixo:
I - dividindo-se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação
vigente no dia do aniversário em cada um dos meses imediatamente
anteriores, em número igual aos do último período de reajuste pleno,
pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente em URV nesses mesmos
mas;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes
do inciso anterior;
III - reconvertendo-se, em Cruzeiros Reais, o valor encontrado
pela URV do dia do aniversário em junho de 1994;

IV - aplicando-se, pro rata tempore, sobre o valor em Cruzeiros
Reais de que trata o inciso anterior, o índice contratual ou legal até
30 de junho de 1994;
V - convertendo-se em Real o valor corrigido na forma do
inciso anterior pela paridade fixada para aquela data.
§ 1Q O cálculo da média a que se refere este artigo será feito com
base nos preços unitários, nos casos dos contratos para aquisição ou
produção de bens para entrega futura, execução de obras, prestação
de serviços, locação, uso e arrendamento, quando as quantidades de
bens e serviços, a cada mês, forem variáveis.
§ 2Q No caso de obrigações em que tenha transcorrido um número de meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a
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-

conversão será feita, na forma do caput deste artigo, levando-se em
conta apenas os valores referentes aos meses a partir da contratação.
§ 3' No caso dos contratos de locação residencial com cláusula
de reajuste com periodicidade de aplicação superior a seis meses, as
disposições do caput deste artigo serão aplicadas tomando em conta
apenas os aluguéis dos primeiros seis meses do último período de
reajuste pleno.
§ 4' Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, os contra.
tos de locação residencial, inclusive os convertidos anteriormente
poderão ser revistos, a partir de l' de janeiro de 1995, através de livr~
negociação entre as partes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos
preços de mercado.
§ 5' Efetivada a revisão, o novo valor do aluguel residencial
vigorará pelo prazo mínimo de um ano.

Art. 22. Para os efeitos desta medida provisória, dia de aniper.
sário corresponde:
I - no caso de obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais com
cláusula de correção monetária por índices de preços, ao dia do
vencimento; na falta deste, ao dia do último reajuste; e, na falta deste,
ao dia do surgimento, em qualquer mês, da obrigação, do título, do
contrato ou da parcela contratual;

II - no caso de contratos que tenham por objeto a aquisição ou
produção de bens para entrega futura, a execução de obras, ou a
prestação de serviços, que tenham cláusulas de reajuste de preços por
índices de preços setoriais, regionais ou específicos, ou, ainda, que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, ao
último dia de validade dos preços contratuais em cada período de
reajuste.

Art. 23. As disposições desta medida provisória, sobre conversões, aplicam-se aos contratos de que trata o art. 15 da Lei n? 8.880,
de 1994, e sua regulamentação.
§ l' Na conversão em Real dos contratos que não contiverem
cláusula de atualização monetária entre a data final do período de
adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade do pagamento,
será deduzida a expectativa de inflação considerada no contrato
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relativamente a este prazo, devendo, quando o contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser adotada para a
dedução a variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGPIDI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV),no mês de
junho de 1994, aplicado pro rata tempore relativamente ao prazo
previsto para o pagamento.
§ 2' Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária decorrente de atraso de pagamento, corrigido também o período
decorrido entre a data do adimplemento da obrigação e da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este período a dedução referida no
parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabelecidos.
§ 3' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 24. Nas obrigações convertidas em Real na forma dos arts.
20 e 21, o cálculo da correção monetária a partir de l' dejulho de 1994
somente é válido quando baseado em índice de preços calculado na
forma do art. 38 da Lei n' 8.880, de 1994.
§ l' O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações
a que refere o caput, deste artigo tomará por base preços em Real, o
equivalente em URV dos preços em Cruzeiros Reais, e os preços
nominados ou convertidos em URV dos meses anteriores.
§ 2' Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos
em Real, na forma dos arts. 20 e 21, serão aplicados pro rata tempore,
da data da conversão até a data do aniversário, os índices de correção
monetária a que estiverem sujeitos, calculados de conformidade com
o art. 38 da Lei nº 8.880, de 1994, de acordo com as respectivas
disposições legais, regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais
com base nas quais tiverem sido constituídos.
§ 3' No cálculo dos índices de que trata este artigo, os preços
em Cruzeiros Reais deverão ser convertidos em URV do dia de sua
coleta.
§ 4' Caso o índice de preços constante do contrato não esteja
disponível na forma do caput deste artigo, será utilizado, para os fins
do disposto no art. 38 da Lei n" 8.880, de 1994, e nesta medida
provisória, índice equivalente substituto, na forma da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
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§ 5º É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a
aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado de
forma diferente da estabelecida neste artigo.

Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento Geral da União enviada ao Congresso Nacional, com as modificações
propostas nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, serão corrigi_
das para preços médios de 1994, mediante aplicação, sobre os valores
expressos a preços de abril de 1993, do multiplicador de 66,8402,
sendo então convertidos em 1º de julho de 1994 em Reais pela
paridade fixada para aquela data.
§ 1º Serão também convertidos em Real em 1º de julho de 1994,
pela paridade fixada para aquela data, todos os valores expressos em
Cruzeiros em 30 de junho de 1994, constantes de balanços e de todos
os atos e fatos relacionados com a gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e contábil.
§ 2º No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores inferiores a R$ 0,01 (um centavo de Real), os mesmos serão representados
por este valor (R$ 0,01).
Art. 26. Como forma de garantir o equilíbrio econômico-fínanceiro na conversão dos contratos relativos à atividade agrícola,
ficam asseguradas as condições de equivalência constantes nos
contratos de financiamento de custeio e de comercialização para
produtos contemplados na safra 1993/94 e na safra 1994 com preços
mínimos de garantia dentro da Política de Garantia de Preços
Mínimos (PGPM).
CAPÍTULO IV
Da Correção Monetária
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1º dejulho de 1994, inclusive, somente poderá
dar-se pela variação acumulada do IPC-r.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica:
a) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei nº 857,
de 11 de setembro de 1969, e o art. 6º da Lei nº 8.880, de 1994;
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b) aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens
para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos,
cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou
da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados;

c) às hipóteses tratadas em lei especial.

§ 2' Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a partir
de l' de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o
estabelecido neste artigo.
§ 3' Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em que
haja cláusula de correção monetária por índice de preços ou por índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o
cálculo desses índices, para efeitos de reajuste, deverá ser nesta
moeda até a emissão do Real e, daí em diante, em Real, observado o
art. 38 da Lei n' 8.880, de 1994.
§ 4' A correção monetária dos contratos convertidos na forma
do art. 21 desta medida provisória será apurada somente a partir do
primeiro aniversário da obrigação, posterior à sua conversão em Real.
§ 5' A Taxa Referencial (TR) somente poderá ser utilizada nas
operações realizadas nos mercados financeiro, de valores mobiliários,
de seguros, de previdência privada, de capitalização e de futuros.

§ 6' Continua aplicável aos débitos trabalhistas o disposto no
art. 39 da Lei n' 8.177, de I" de março de 1991.

Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em Real com
cláusula de correção monetária por Índices de preços ou por índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a
periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual.
§ l' É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito cláusula de reajuste de valores cuja periodicidade de aplicação seja
inferior a um ano.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se às obrigações convertidas
ou contratadas em URV até 27 de maio de 1994, e às convertidas em
Real.
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§ 3' A periodicidade de que trata o caput deste artigo será
contada a partir:
a) da conversão em Real, no caso das obrigações ainda expressas
em Cruzeiros Reais;

b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações
expressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994;

c) da contratação, no' caso de obrigações contraídas após o l' de
julho de 1994;
d) do último reajuste, no caso de contratos de locação residen,

cial.
§ 4' O disposto neste artigo não se aplica:
a) às operações realizadas no mercado financeiro e no Sistema
financeiro da Habitação (SFH), por institnições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstí,
mo (SBPE) e aos financiamentos habitacionais de entidades de
previdência privada;

b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei n' 857,
de 1969, e o art. 6' da Lei n' 8.880, de 1994.

§ 5' O Poder Executivo poderá reduzir a periodicidade de que
trata este artigo.
§ 6º O devedor, nos contratos com prazo superior a um ano,
poderá amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente, o saldo
devedor, desde que o faça com o seu valor atualizado pela variação
acumulada do índice contratual ou do IPC-r até a data do pagamento.

§ 7' Nas obrigações em Cruzeiros Reais, contraídas antes de 15
de março de 1994, e não convertidas em URV, o credor poderá exigir,
decorrido um ano da conversão para o Real, ou no seu vencimento
final, se antenor, sua atualização na forma contratada, observadas
as disposições desta medida provisória, abatidos os pagamentos,
também atualizados, eventualmente efetuados no período.
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CAPÍTULO V
Da Amortização da Dívida Mobiliária Federal

Art. 29. Fica criado o Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal, com a finalidade de amortizar a dívida mobiliária
interna do Tesouro Nacional, que será regulamentado pelo Poder
ExecutivO.
Art. 30. O Fundo, de natureza contábil, será constituído através de vinculação, mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República, a título de depósito:
I
de ações preferenciais sem direito a voto pertencentes à
União;
II
de ações ordinárias ou preferenciais com direito a voto,
excedentes ao número necessário à manutenção, pela União, do
controle acionário das empresas por ela controladas por disposição
legal;
III - de ações ordinárias ou preferenciais com direito a voto,
das empresas controladas pela União, em que não haja disposição
legal determinando a manutenção desse controle;
IV - de ações ordinárias ou preferenciais, com direito ou sem
direito a voto, pertencentes à União, em que esta é minoritária.
Parágrafo único. O percentual das ações a ser depositado no
Fundo será fixado em decreto do Poder Executivo.
Art. 31. O Fundo será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que promoverá as alienações,
mediante delegação da União, observado o disposto no art. 32 desta
medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES, na qualidade de gestor do Fundo,
poderá praticar, em nome e por conta da União, todos os atos necessários à consecução da venda em bolsa, inclusive firmar os termos de
transferências das ações alienadas.
Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número, espécie o
classe de ações a serem alienadas.
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§ 1º As despesas, encargos e emolumentos relacionados com a
alienação das ações, serão abatidas do produto da alienação, devendo
os valores líquidos ser repassados pelo gestor do Fundo ao Tesouro
Nacional, juntamente com o demonstrativo da prestação de contas.
§ 2º O produto líquido das alienações deverá ser utilizado,
especificamente, na amortização de principal atualizado de dívida
pública mobiliária interna do Tesouro Nacional e dos respectivos
juros, devendo o Ministério da Fazenda publicar quadro resumo, no
qual constará a origem dos recurso e a dívida quitada.
§ 3" Os demonstrativos de prestação de contas relativas a cada
alienação de ações, na forma da presente medida provisória, serão
enviados pelo gestor do Fundo ao Tribunal de Contas da União.
Art. 33. A amortização da dívida mobiliária interna do Tesouro
Nacional, a que alude o art. 29, poderá, por acordo entre as partes, se
dar medíante dação em pagamento de ações depositadas no Fundo,
não se aplicando à hipótese o disposto na Lei nº 8.666, de 21 dejunbo
de 1993, com as alterações da Lei nº 8.883, de 28 de junho de 1994.
Art. 34. A ordem de dação em pagamento prevista no art. 33
será expedida mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado
da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a qual estabelecerá o
número, espécie e classe das ações, bem assim os critérios de fixação
do respectivo preço, levando em conta o valor em bolsa.

Art. 35. ficam excluídas das disposições deste capítulo as empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Tributárias
Art. 36. A partir de 1º dejulbo de 1994, ficará interrompida, até
31 de dezembro de 1994, a aplicação da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), exclusivamente para efeito de atualização dos tributos, contribuições federais e receitas patrimoniais, desde que os respectivos
créditos sejam pagos nos prazos originais previstos na legislação.
§ 1º No caso de tributos e contribuições apurados em declaração
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dido entre a data de encerramento do período de apuração e a data
de vencimento.
§ 2" Para os efeitos da interrupção de que trata o caput deste
artigo, a reconversão para Real será efetuada com base no valor da
Ufir utilizada para a respectiva conversão.
§ 3" Aos créditos tributários não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária aplica-se a atualização monetária pela variação
da Ufír, a partir do mês de ocorrência do fato gerador, ou, quando for
o caso, a partir do mês correspondente ao término do período de
apuração, nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo da muIta
e de acréscimos legaís pertinentes.
§ 4" Aos débitos para com o patrimônío imobiliário da Uníão
não pagos nos prazos previstos na legislação patrimoníal, ou a díferança de valor recoIbído a menor, aplica-se a atualização monetária
pela variação da Ufír entre o mês do vencimento, ou da ocorrência do
fato gerador, e o mês do efetivo pagamento, além da muIta de que
trata o art. 59 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e de
acréscimos legaís pertinentes.

§ 5" Às contribuições sociaís arrecadadas pelo INSS, quando
não recoIbídas nos prazos previstos na legislação específica, aplica-se
a atualização monetária pela variação da Ufir entre o mês subseqüente ao de competência e o mês do efetivo recoIbímento, sem prejuízo
da muIta e de acréscimos legaís pertinentes.
§ 6º O disposto no capút deste artigo não se aplica aos débitos
incluídos em parcelamento.

Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos para
com a Fazenda Nacional, pagos indevidamente, dentro do prazo
previsto no art. 36, a compensação ou restituição será efetuada com
base na variação da Ufir calculada a partir do mês seguinte ao do
pagamento.
Art. 38. Nas situações de que tratam os §§ 3", 4" e 5· do art. 36
desta medída provisória, os juros de mora serão equivalentes, a partir
de 1" de julho de 1994, ao excedente da variação acumuIada da 'I'axa
Referencial (TR) em relação à variação da Ufir no mesmo período.
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§ 1º Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no caput
deste artigo poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art.
161, § 1º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei
nº 8.383, de 1991, e no art. 3º da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos débitos
incluídos em parcelamento concedido anteriormente à data de entrada em vigor desta medida provisória.

Art. 39. O imposto sobre rendimentos de que trata o art. 8º da
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, pago na forma do art. 36
desta medida provisória, será, para efeito de redução do imposto
devido na declaração de ajuste anual, convertido em quantidade de
Ufir pelo valor desta no mês em que os rendimentos forem recebidos.
Art. 40. O produto da arrecadação dos juros de mora de que
trata o art. 38, no que diz respeito aos tributos e contribuições, exceto
as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, integra os recursos
referidos nos arts. 3º, parágrafo único, 4º e 5º, § 1º, da Lei nº 7.711, de
22 de dezembro de 1988, e no art. 69 da Lei nº 8.383, de 1991, até o
limite de juros previsto no art. 161, § 1º, da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Art. 41. A restituição do Imposto de Renda da pessoa física,
apurada na declaração de rendimentos, relativa ao exercício financeiro de 1995, será reconvertida em Real com base no valor da Ufir no
mês do recebimento.
Art. 42. As pessoas jurídicas farão levantamento de demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias, com vistas à adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos desta medida provisória.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto
neste artigo.
Art. 43. Fica extinta, a partir de 1º de setembro de 1994, a Ufir
diária de que trata a Lei nº 8.383, de 1991.
Art. 44. A correção monetária das unidades fiscais estaduais e
muuicipais será feita pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade com que será corrigida a Unidade Fiscal de Referência
(Ufír), de que trata a Lei nº 8.383, de 1991.
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Art. 45. As alíquotas previstas no art. 5' da Lei n' 8.033, de 12
de abril de 1990, ficam reduzidas para:
I

zero, nas hipóteses de que tratam os incisos I, III e IV;

II

quinze por cento, nas hipóteses de que trata o inciso Il.

Art. 46. Os valores constantes da legislação tributária, expressos ou com referencial em Ufir diária serão, a partir de l' de setembro
de 1994, expressos ou referenciados em Ufir,
Parágrafo único. Para efeito de aplicação dos limites previstos
na legislação tributária federal, a conversão dos valores em Real para
Ufir será efetuada com base na Ufir vigente no mês de referência.
Art. 47. A partir de l' de setembro de 1994, a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base na Ufir,
Parágrafo único. O período da correção será o compreendido
entre o último balanço corrigido e o primeiro dia do mês seguinte
àquele em que o balanço deverá ser corrigido.
Art. 48. A partir de l' de setembro de 1994, a base de cálculo
do Imposto de Renda das pessoas jurídicas será convertido em quantidade de Ufir, mediante a divisão do valor do lucro real, presumido
ou arbitrado, pelo valor da Ufir vigente no mês subseqüente ao de
encerramento do período-base de sua apuração.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se também à base de cálculo
do Imposto de Renda mensal determinada com base nas regras de
estimativa e à tributação dos demais resultados e ganhos de capital
(art. 17 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de 1992).

§ 2' Na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção da
pessoajurídica, no curso do período-base, a base de cálculo do imposto
será convertida em quantidade de Ufir, com base no valor desta,
vigente no mês de encerramento do período-base.
Art. 49. O Imposto de Renda da pessoa jurídica será calculado
mediante a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo expressa em
Ufir.
Art. 50. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n'
7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de conversão
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em Ufir da base de cálculo e de pagamento estabelecidas por esta
medida provisória para o Imposto de Renda das pessoas juridicas.

Art. 51. O Imposto de Renda retido na fonte ou pago pelo
contribuinte, relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1" de
setembro de 1994, incidente sobre receitas computadas na base de
cálculo do Imposto de Renda da pessoa juridica será, para efeito de
compensação, convertido em quantidade de Ufir, tomando por base o
valor desta no mês subseqüente ao da retenção.
Parágrafo único. A conversão em quantidade de Ufir prevista
nesta artigo, aplica-se, também, aos incentivos fiscais de dedução do
imposto e de redução e isenção calculados com base no lucro da
exploração.

Art. 52. São dedutíveis, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro, segundo o regime de
competência, as contrapartidas de variação monetária de obrigações,
inclusive de tributos e contribuições, ainda que não pagos, e perdas
cambiais e monetárias na realização de créditos.
Art. 53. Os rendimentos das aplicações financeiras de renda
fixa e os ganhos líquidos nos mercados de renda variável continuam
apurados e tributados na forma da legislação vigente, com as seguintes alterações:
I - a partir de 1" de setembro de 1994, o valor aplicado e o
custo de aquisição serão convertidos em Ufir pelo valor desta no mês
da aplicação ou aquisição, e reconvertidos em Real pelo valor da Ufir
do mês do resgate ou da liquidação da operação;
II - o valor das aplicações financeiras e do custo dos ativos
existentes em 31 de agosto de 1994, expresso em quantidade de Ufir,
será reconvertido em Real na forma prevista na alínea anterior.
§ 1" O disposto neste artigo aplica-se também aos rendimentos
auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento,
excetuados os rendimentos do fundo de que trata o § 4" do art. 21 da
Lei n" 8.383, de 1991.
§ 2" São isentos do Imposto de Renda os rendimentos auferidos
nos resgates de quotas de fundos de investimento, de titularidade de
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fundos cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de
fundos de investimento.

§ 3' Fica mantido, em relação ao Fundo de Investimento em
Quotas de Fundos de Aplicação Financeira, o disposto no art. 22,
inciso I, da Lei n' 8.383, de 1991.
Art. 54. Constituem aplicações financeiras de renda fixa, para
os efeitos da legislação tributária, as operações de transferência de
dívidas realizadas com instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo úuico. Para os efeitos do art. 18 da Lei Complementar
n' 77, de 13 dejulbo de 1993, o cedente da dívida é titular da aplicação
e beneficiário da liquidação da operação.
Art. 55. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a
partir de l' de setembro de 1994, os tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal serão convertidos em quantidade de Ufir com base no valor desta no mês em que ocorrer o fato
gerador ou no mês em que se encerrar o período de apuração.
§ l' Para efeito de pagamento, a reconversão para Real far-sa-á
mediante a multiplicação da respectiva quantidade de Ufir pelo valor
desta, vigente no mês do pagamento, observado o disposto no art. 36
desta medida provisória.
§ 2' A reconversão para Real, nos termos do parágrafo anterior,
aplica-se, inclusive, aos tributos e contribuições relativos a fatos
geradores anteriores a I? de setembro de 1994, expressos em Ufir,
diária ou mensal, conforme a legislação de regência.

Art. 56. A partir da competência setembro de 1994, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS serão convertidas em Ufir com
base no valor desta no mês subseqüente ao de competência.
Parágrafo úuico. Aplica-se às contribuições de que trata este
artigo o disposto nos §§ I' e 2' do artigo anterior.
Art. 57. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se verifique a partir de l' de agosto de 1994, o pagamento da contribuição
para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), instituída pela
Lei Complementar n" 70, de 30 de dezembro de 1991, e das contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de
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Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) deverá ser
efetuado até o último dia útil do primeiro decêndio subseqüente ao
mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 58. Os arts. 10 e 66, da Lei nO 8.383, de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10

.

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

lU -

a quantia equivalente a cem Ufir por dependente;

...................•..................•.•..................••..................•.••............•........»

«Art. 66. Nos casos de pagamento, indevido ou a maior, de
tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos,
contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor
do tributo ou contribuição ou receita corrigida monetariamente
com base na variação da Ufir.
§ 4° As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da
União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) expedirão
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo.»

Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem
tributária (Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a
falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei n? 8.846, de 21 de
janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda,. no
ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução
ou insenção previstos na legislação tributária.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados
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pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação
pelo contribuinte, pessoa fisica ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
Art. 61. A partir de 1Q de setembro de 1994, os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de
contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos
geradores ocorrerem até 31 de agosto de 1994, expressos em Ufir,
serão convertidos para Real com base no valor desta no mês do
pagamento.
Art. 62. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores ocorram a partir de 1Q de
setembro de 1994, serão convertidos em quantidade de Ufir com base
no valor desta no mês da ocorrência do fato gerador e reconvertidos
para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor
desta, vigente no mês do pagamento.
Parágrafo único. No caso das contribuições sociais arrecadadas
pelo INSS, a conversão dos débitos para Ufir terá por base o valor
desta no mês subseqüente ao de competência da contribuição.

Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de agosto de 1994, o valor do débito ou da parcela
a pagar será determinado mediante a multiplicação da respectiva
quantidade de Ufír pelo valor deste no mês do pagamento.
Art. 64. No caso de parcelamento concedido administrativamente a partir de 1Q de setembro de 1994, o valor do débito será
consolidado em Ufir, conforme a legislação aplicável, e reconvertido
para Real mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor
desta, vigente no mês do pagamento.
CAPÍTULO VII
Disposições Especiais

Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda nacional
e estrangeira, serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita
identificação do cliente ou do beneficiário.
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§ l' Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, em
espécie, dos valores:
a) quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$ 10.000,00
(dez mil reais);
c) quando comprovada a sua entrada no País ou sua saída do
País, na forma prevista na regulamentação pertinente.

§ 2' O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes do
Presidente da República, regulamentará o disposto neste artigo,
dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País
e saída do País da moeda nacional.
§ 3' A não observância do contido neste artigo, além das sanções penais previstas na legislação específica, e após o devido processo
legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites referidos no
§ l' deste artigo, em favor do Tesouro Nacional.
Art. 66. As instituições financeiras e as demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que apresentem insuficiência nos recolhimentos compulsórios ou efetuem saques
a descoberto na conta Reservas Bancárias, ficam sujeitas aos custos
financeiros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, sem prejuízo
das cominações legais previstas no art. 44 da Lei n' 4.595, de 1964.

Parágrafo único. Os custos financeiros corresponderão, no mínimo, aos da linha de empréstimo de liquidez.
Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, no
exercício de sua competência legal, às instituições financeiras e às
demais entidades por ele autorizadas a funcionar, bem assim aos
administradores dessas instituições e entidades, terão o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ l' O disposto no caput deste artigo não se aplica às infrações
de natureza cambial.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará a gradação
das multas a que se refere o caput deste artigo.

Art. 68. Os depósitos das instituições financeiras bancárias
mantidos no Banco Central do Brasil e contabilizados na conta
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Reservas Bancárias são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de divida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista
oU de outra natureza, contraida por essas instituições ou quaisquer
outras a elas ligadas.
Parágrafo único. A impenhorabilidade de que trata o caput
deste artigo não se aplica aos débitos contratuais efetuados pelo
Banco Central do Brasil e aos decorrentes das relações das instituiÇões financeiras com o Banco Central do Brasil.
Art. 69. A partir de 1" de julho de 1994, fica vedada a emissão,
pagamento e compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00
(cem reais), sem identificação do beneficiário.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 70. A partir de 1" de julho de 1994, o reajuste e a revisão
dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão:
I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Fazenda;
I! - anualmente.
§ 1" O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no inciso
II deste artigo.
§ 2" O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à fixação dos
níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica, reajustes
e revisões de que trata a Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993.
Art. 71. Ficam suspensas, até 30 de junho de 1995:
I - a concessão de avais e quaisquer outras garantias, para
qualquer fim, pelo Tesouro Nacional ou em seu nome:
I!
a abertura de créditos especiais no Orçamento Geral da
União;
Ill
a colocação, por parte dos órgãos autônomos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações
da União e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, de qualquer título ou obrigação no exterior, exceto quando
vinculado à amortização de principal corrigido de divida interna ou
externa;
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IV
a contratação, por parte dos órgãos e entidades meneio.
nados no inciso anterior, de novas operações de crédito interno Ou
externo, exceto quando vinculada à memorização de principal corri.
gído de dívida interna ou externa, quando referente a operações
mercantis ou quando relativa a créditos externos de entidades oficiais
de financiamentos de projetos públicos;
V - a conversão em títulos públicos federais de créditos oriun,
dos da Conta de Resultados a Compensar (CRC), objeto da Lei n'
8.631, de 1993, com as alterações da Lei n' 8.724, de 28 de outubro de
1993.
§ l' O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo de que trata o

caput deste artigo.
§ 2' Durante o prazo de que trata o caput deste artigo, qualquer
pedido de crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral da
União deverá ser previamente apreciado pela Junta de Conciliação
Orçamentária e Financeira de que trata o Decreto de 19 de março de
1993, para fins de compatibilização com os recursos orçamentários.
§ 3' O disposto nos incisos I, IV e V deste artigo não se aplica
ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras públicas
federais.

§ 4' Em casos excepcionais, e desde que de acordo com as metas
de emissão de moeda constantes desta medida provisória, o Prcsidente da República, por proposta do Ministro de Estado da Fazenda,
poderá afastar a suspensão de que trata este artigo.
Art. 72. Os arts. 23 e 58 da Lei n' 4.131, de 3 de setembro de
1962, modificados pela Lei n' 4.390, de 29 de agosto de 1964, passam
a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 23

.

§ 2' Constitui infração imputável ao estabelecimento bano
cário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada
um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário
que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo
Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado
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pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor
que nela intervierem.
§ 3º Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do
cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do
valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º.

«Art. 58. AB infrações à presente lei, ressalvadas as penalidades específicas constantes de seu texto, ficam sujeitas a
multas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem aplicadas
pelo Banco Central do Brasil, na forma prescrita em regulamento
a ser baixado pelo Conselho Monetário Nacional.»
Art. 73. O art. 1º da Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º É prorrogado até a data da promulgação da lei
complementar de que trata o art. 192 da Constituição o prazo a
que se refere o art. 1º das Leis nº 8.056, de 28 de junho de 1990,
nº 8.127, de 20 de dezembro de 1990, e nº 8.201, de 29 de junho
de 1991, exceto no que se refere ao disposto nos arts. 4º, inciso I,
6º e 7º, todos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.»
Art. 74. Os arts. 4º, 6º e 19 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 49

••.••.••..••.••.••.••..•..••••.••..•..•..••.••.••.••.••..••.•.•••.••.••.••.••..••

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias,
em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene
e limpeza;
XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no atacado ou no varejo grande variedade de mercadorias
e, de modo especial, gêneros alimentícios e produtos de higiene e
limpeza;
XX - Loja de conveniência e drugstore - estabelecimento
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darias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre
as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e
apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer penado
do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados;»
«Art. 6" A dispensação de medicamentos é privativa de:
a) farmácia;

b) drogaria;

c) posto de medicamento e unidade volante;
d) dispensário de medicamentos;
e) supermercado;

fJ armazém e empório;
g) loja de conveniência e drugstore.
§ 1" A dispensação de medicamentos em supermercado,
armazém e empório, loja de conveniência e drugstore é limitada
ao fornecimento de drogas e medicamentos anódinos que não
dependem de receita médica.
§ 2" Para atendimento exclusivo a seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal .»
«Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamento, a unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório, a loja de conveniência e a drugstore»
Art. 75. O art. 4" da Lei n" 7.862, de 30 de outubro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4" Os resultados positivos do Banco Central do Brasil,
apurados em seus balanços semestrais, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.
§ 1" os recursos a que se refere o caput deste artigo serão
destinados à amortização da dívida pública do Tesouro Nacional,
devendo ser amortizado, prioritariamente, o principal atualizado
e os respectivos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal
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interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do
Banco Central do Brasil.
§ 2' Excepcionalmente, os resultados positivos do segundo
semestre de 1994 serão transferidos mensalmente ao Tesouro
Nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração.
§ 3' Os recursos transferidos ao Tesouro Nacional nos termos do parágrafo anterior serão utilizados, exclusivamente, para
amortização do principal atualizado e dos respectivos encargos
da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.
§ 4' O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao
resultado referente ao primeiro semestre de 1994.»
Art. 76. O art. 17 da Lei n' 8.880, de 1994, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se os atuais §§ 2' e
3' para §§ 4' e 5':
"Art. 17. ..
..
.
§ l'
§ 2' Interrompida a apuração ou divulgação do IPC-r, caberá ao Ministro de Estado da Fazenda fixá-lo com base nos
indicadores disponíveis, observada precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais de pesquisa.
§ 3' No caso do parágrafo anterior, o Ministro de Estado da
Fazenda divulgará a metodologia adotada para a determinação
do IPC-r.»
Art. 77. O art. 36 da Lei n' 8.880, de 1994, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 36. .
.

§ 2' A justificação a que se refere o caput deste artigo
far-se-á perante a Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda.»
Art. 78. Os arts. 7', 11,20,23,42,47 e 54 da Lei n' 8.884, de 11
de junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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.

~

.................................................................................
,

"

.

XIX - elaborar e aprovar seu regimeuto interno, dispondo
sobre seu funcionamento, na forma das deliberações, normas de
procedimento e organização de seus serviços internos, inclusive
estabelecendo férias coletivas do Colegiado e do Procurador-tjs,
ral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem aquele
referido no § 6º do art. 54 desta lei;
.........................................................................................................

XXII - indicar o substituto eventual do Procurador-Geral
nos casos de faltas, afastamento ou impedimento
.........................................................................................................

Art. 11.

.

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

§ 3º Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o Presidente
do Cade nomeará o substituto eventual, dispensada a aprovação
pelo Senado Federal, fazendo ele jus à remuneração do cargo
enquanto durar a substituição.

Art. 20

.

§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este
percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da
economia.

Art. 23

,

In - No caso das demais pessoas físicas ou juridicas de
direito público ou privado, bem como quaisquer associações de
entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não
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exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o
critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis
mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência
(Ufír), ou padrão superveniente.
.........................................................................................................

Art. 42. Recebido o processo, o Presidente do Cade o distribuirá, mediante sorteio, ao Conselheiro-Relator, que abrirá vistas à Procuradoria para manifestar-se no prazo de vinte dias.
Art. 47. O Cade fiscalizará o cumprimento de suas decisões.
Art. 54. ..

..

§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 100.000.000 (cem milhões) de Ufir, ou unidade de valor
superveniente.

Art. 79. Na aplicação do disposto no § 2º do art. 29 da Lei nº
8.880, de 1994, serão deduzidas as antecipações concedidas a qualquer título no período compreendido entre a conversão dos salários
para URV e a data-base.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se imediatamente, independentemente de regulamentação.

Art. 80. Será aplicado ao salário idos trabalhadores em geral,
quando a conversão de seus salários em URV tiver sido efetuada
mediante a utilização de URV diversa daquela do efetivo pagamento,
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o maior dos valores resultantes da aplicação do disposto no art. 27

caput, e em seu § 3', da Lei n' 8.880, de 1994.

'

Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do Sists,
ma Financeiro Nacional, criado pelo Decreto n' 91.152, de 15 de março
de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar
recursos contra decisões do Banco Central do Brasil, relativas à
aplicação de penalidades por infrações à legislação cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste
artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização, reorganização
e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, podendo, inclusive, modificar sua composição.
CAPÍTULO VIH
Das Disposições Finais
Art. 82. Observado o disposto no art. 23, § 3', ficam revogadas
as Leis n" 5.601, de 26 de agosto de 1970, e n' 8.646, de 7 de abril de
1993, O inciso HI do art. 2' da Lei n' 8.021, de 12 de abril de 1990, o
parágrafo único do art. 10 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
acrescentado pelo art. 27 da Lei n' 8.178, de I' de março de 1991, o
art. 16 da Lei n' 8.178, de l' de março de 1991, o § 5' do art. 2' da Lei
n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a alínea a do art. 24 da Lei n'
8.541, de 23 de dezembro de 1992, o art. 11 da Lei n' 8.631, de 4 de
março de 1993, o § l' do art. 65 da Lei n' 8.694, de 12 de agosto de
1993, o art. 11 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994, o art. 59 da Lei
n'' 8.884, de 11 de junho de 1994, e demais disposições em contrário.
Parágrafo único. Aplicam-se somente aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994 os seguintes dispositivos:
a) art. 10, inciso IH, da Lei n' 8.383, de 1991, com a redação dada
pelo art. 58 desta medida provisória;

b) arts. 38, 48 a 51, 53, 55 a 57 desta medida provisória, este
último no que diz respeito apenas às contribuições para o Programa
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de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PISlPasep).
Art. 83. ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.004, de 19 de maio de 1995.
Art. 84. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
Luciano Oliva Patrício
Adib Jatene
PauloPaiva
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.028, DE 22 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacionol (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de lv de março
de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249/91.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com
força de lei:
Art. 1º O art. 30 da Leinº8.177, de 1º de março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN) a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
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na lei orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados no orçamento ou para
realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1Q Além do disposto no caput desde artigo, a NTN poderá
Ser emitida no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n Q 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos
recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2Q OS recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República»

Art. 2Q O art. 2Q da Lei n Q 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2Q A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I UI -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
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para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Inuestiment Bond (BIB), de que
trata o art. 1º desta lei; e nas operações de troca por bõnus
previstas nos acordos de reestruturação da dívida externa.
Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.005, de 25 de maio de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.029, DE 22 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 62 da Constituíção, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituíção.
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Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1e Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral miniroa referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.

§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
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rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4· Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2· O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3· Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4· O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5· A participação de que trata o art. 1" desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.006, de 25 de maio de 1995.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.030, DE 27 DE JUNHO DE 1995.
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação (PISPasep), do Fundo de Amparo ao Trabalha_
dor, do Fundo da Marinha Mercante, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA J;tEPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a segninte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
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Art. 4" Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1" de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1º do art. 5º e no art. 6" desta
medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
Art. 5º O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, executados os
de que trata o art. 9º desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1º Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.

§ 2º O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).
Art. 6" Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5º desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
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Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 8' A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectívos recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
Art. 9' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiaís de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
alterado pelo art. l' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a
partir da liberação dos empréstimos realizados com os referidos
recursos, quando destinados a programas de ínvestimentos voltados para a geração de empregos e renda.
Art. 10. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n' 8.177, de l' março
de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 7' desta medida provisória.
Art. 11. A partir de l' de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legaís para a remuneração dos
respectívos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
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Art. 12. Observado o disposto no art. 7', In fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março
de 1991, e os §§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.007, de 26 de maio de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 1742 da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PaulaPaiva
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.031, DE 27 DE JUNHO DE 1995.
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho deAtividade de Proteção ao Vôo
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Quimico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Prote_
ção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior
e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
(Dacta).

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As Gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ I? As Gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e das
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações;
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão
pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497, jun. 1995.
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de Atividade de que trata a Lei Delegada n'' 13, de 27 de agosto de
1992.
§ 5Q As gratificações serão pagas a partir de 1Q de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1Q•

Art. 4Q O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5 O Anexo I da Lei n 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
Q

Q

passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
~.

6Q O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n Q 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas instituições federais de ensino, desde
que que faça opção nos termos do art. 2Q da Lei n Q 8.911, de 11 dejulbo
de 1994.

Art. 7Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.008, de 26 de maio de 1995.

Art. 8Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
Valor
Carreiras

Classes

Inicial

Oficial de
Chancelaria

·A,
Especial

Subtotal
IniciaI
Assistente de.
Chancelaria

"A"
Especial

Padrões

Correspondente
aos Padrões

dela VIII
deI a VII
delaV

doAnexoll da
Lei n" 8.460/92
D-I a e-m
C-NaB-N
B-Va A-IlI

deI a VIII
delaVII
dela V

D-I a C-III
C-NaB-N
B-Va A-IlI

Subtotal
Total Geral

Quant.
de CargoS
500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.032, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e &sessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras prouídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2" São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS) sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3" São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e AssessoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6J:2277-2497,jun. 1995.
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raroento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3 quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2;
§ 1º São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2º Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4º O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e de órgãos
da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessorameuto
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5º Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no

art. 1º, inciso I, e § 1º, do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadro de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
Parágrafo único. À vantagem referída neste artigo fazem jus
também os titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.009, de 26 de maio de 1995.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luis Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela de Cruz Quintão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.
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ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

Nº de
Cargos

Denominação

Situação Nova
Código

NlIde
Cargos

Código

Denominação

Gabinete do Advogado-Geral da União

10

10

Consultor da
União

DAS 102.5

3

Adjunto do
Advogado-Geral

1

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico

6
3
2

11
5

Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Diretor de
Divisão

Consultor da
União

3
DAS 102.5

At:ljuntodo
Advogado-Geral

DAS 101.5
DAS 102.4

1

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico

DAS 101.3

6
3
2

DAS 101.2
16
DAS 101.1
5

DAS 102.6
DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4

Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Coordenador

DAS 101.3
DAS 1012
DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3

ANEXaI!
Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos
I
1

1
1

Código

Denominação

I

Gabinete do Consultor-Geral da União
Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

I

DAS 102.3
DAS 101.1
DAS 101.1

II Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União

5
1
5
2
1
8
2
1
3

CorregedorAuxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Juídico
Assessor Técnico
Oficial' de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
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Situação Anterior

N'de

Código

Denominação

Cargos

Situação Nova

N'de
Cargos

Denominação

Código

lI! Gabinete do Procurador-Geral da União
Adjunto do

3

ProcuradorGeral da União
Assessor Jurídico

2

DAS 102.4
DAS 102.3

5

Adjunto do

4

ProcuradorGeral da União
Assessor Jurídico

1

Chefe de

2
1
8

1
2
4
2

Gabinete
Assessor Técnico

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3

Oficial de
Gabinete

DAS 101.2

Oficial de
Gabinete
Coordenador
-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.1
DAS
DAS
DAS
DAS

101.4
101.3
101.2
101.1

ANEXO III
Advocacia-Geral da União
N2de Cargos
I

Denominação

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária

1
4
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Oficial de Gabinete
Coordenador

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

II Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária

1
3
2

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
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Ns de Cargos
2
1
3

Denominação
Oficial de Gabinete

Código
DAS
DAS
DAS
DAS

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

6

101.1
101.3
101.2
101.1

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
NlI de Cargos

I

Denominação

I

Código

I Procuradoria da União DO Distrito Federal e DOS Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro: estrutura unitária
4
Assessor Jurídico
DAS 102.3
2
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3
II Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária

I

2
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

I

Coordenador

DAS 102.3

DAS 102.2
DAS 101.3

TIl Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagos, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí,
Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária

I

1
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

I

Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

IV Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima
e Tocantins: estrutura unitária

1
1

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

I

DAS 102.3
DAS 102.2

I

Código

ANEXO V

Advocacia-Geral da União
Ng de Cargos

I

Denominação

I Procuradorias Seccionais da União - Padrão A (quatro procuradorias) :
estrutura unitária

2

I

Assessor Jurídico

I

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

DAS 102.2

-

2387
Ns de Cargos

I

Denominação

I

Código

II Procuradorias Seccionais da União - Padrão B (nove procuradorias) ;
estrutura unitária

1

DAS 102.2

Assessor Jurídico

In Procuradorias Seccionais da União - Padrão C (vinte e oito procuradorias) ;
estrutura unitária

I

1

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N" de Cargos

Denominação

Código

Diretoria-Geral de Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.033, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1º O§6ºdoart.20,oart.37eoart.40daLeinº8.742,de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20
.
§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
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«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão de.
vidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 10 A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2' Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia, a contar da data da protocolização do requerimento.»

"Art. 40. ................................................................................
§ I? A transferência dos beneficiários do sistema previdencíá,
rio para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o
atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos, I, II ou III do § l' do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991."

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar para atender ao que consta
daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.010, de 26 de maio de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,187(6):2277-2497, jun. 1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei u" 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1e do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2 9 A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-sa-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1e da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, Il, e III desta medida provisória.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de setembro de 1991, para os meses de
setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
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Art. 4º Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6" da
Lei nº 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela prevista,
cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou asse.
melhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, crits;
rios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
H - a implementação do disposto no inciso I do art. 3º da Lei
nº 8.448, de 21 de julho de 1992;

IH - O estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1º de dezembro de 1994, passa ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.

Art. 6º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
O Anexo H da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1º
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8º As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.011, de 26 de maio de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-seodispostono§ 1ºdoart.1ºdaLeiDelegada
nº 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1º de setembro de 1994.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,j=. 1995.

2391
Brasílía, 27 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson. A Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicáveis aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional. Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

P
!lI

A

B

C

D

II
I

Superior

Intermediário

30 Horas

4DHoras

30 Horas

40 Horas

ao Horas

429,51
401,88
375,55

322,13

253,90
243,28

190,43

233,10

174,83

150,35
143,17
186,32

107,38
102,24

223,36
214,04

167,52
160,53

205,11
196,56
188,37

153,83

180,54

147,42
141,28
135,41

301,41
281,66

VI
V
IV
!lI
II
I

330,08
310,48
301,62
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

VI
V
IV
!lI
II
I

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

V

225;13
218,66
212,39
206,30
200,89

168,35
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

IV
!lI
II
I

Auxiliar

40 Horas

182,46

112,76

106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,87

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66,09
63,01
60,Q7
57,27

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
69,44
66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

129,82

123,64
117,77
112,17
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ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51
409,06

Juiz

ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

429,51
401,88
375,55

Advogado da União de Primeira Classe
Advogado da União de Segunda Classe

Grat. (Art. 72 da Lei
uI!8.460/92)
170,92
163,38
156,17

ANEXO Ir DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores

Clitsse

Nível

Titular

U

Adjunto

Assistente

Auxiliar

do Magistério Superior
20 Horas
Graduado
214,75

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

4
3
2
1

134,92

4
3
2
1

105,95

128,49

122,38
116,55
100,91
96,10
91,52

40 Horas
Graduado
429,50
343,60

327,24
311,66
296,82
269,84
256,98
244,76
233,10

211,90
201,82
192,20
183,04
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimentos Básicos Aplicáveis aos Professores do Magistério de I\!e 2 2 Graus
20 Horas

40 Horas

Graduado

Graduado

Classe

Nível

Titular

U

198,67

397,34

E

4
3
2
1

165,55
157,66

331,10
315,32
300,32
286,02

150,16

143,01

4
3
2
1

D

C

B

A

130,00

260,00
247,62
235,82
224,60

123,81

117,91
112,30

4
3
2
1

105,95
100,90
96,10

4
3
2
1

86,33

82,23
78,31
74,58

172,66
164,46
156,62
149,16

4
3
2
1

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72
134,02
127,64
121,56

211,90
201,80
192,20
183,04

91,52

ANEXO IH DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimentos básicos aplicáveis aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis n's 5.645/70 e 6.550178, dos servidores técnicos-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. 31! e seguintes da Lei nl!7.596/87 dos servidores do lhama.
Embratur, Inera, CFlAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquete Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

P

"

Intermediário

Auxiliar

30 Horas

40 Horas

30 Horas

4DHoras

30 Horas

297,78

280,47
263,81

203,81
195,85
188,68

152,48
146,89

137,60

I1
1

397,04
373,96
351,75

141,51

125,25

103,20
98,45
93,93

VI

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

;~~,~;

;~~,~~

~~~,~~

~~~,~~

~~~'~1

~~,~~

111
A

Superior
40 Horas

;,

131,27
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CL

B

C

D

P
III
11
I
VI
V
N
III
11
I
V
N
III
11
I

Superior

Intermediário

Auxiliar

254,97

197,91
191,22

40 Horas
162,59
156,67

246,37

184,78

150,96

30 Horas
121,94
117,50
113,22

238,05
230,04

178,54
172,53
166,72

145,48
140,21
135,13

105,15
101,35

161,12

130,24

155,70
150,47

193,91

145,43

187,41

140,56

40 Horas
263,88

30 Horas

222,29
214,82

207,60
200,63

181,14
175.,10

169,24

40 Horas

109,11

99,16

80 Horas
77,91
74,37

94,66

71,00

90,37
86,29

67,78
64,72

82,40
78,70

61,80

97,68

125,54

94,15

75,18

121,02

90,77

71,81

56,39
53,86

87,49

68,63

84,35

65,58

135,86

116,66
112,47
108,43

81,33

131,32
126,93

104,55
100,82

78,41
75,61

62,67
59,92

103,88

57,28

59,O~

51,47
49,18
47,01

44,94
42,96

ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação
Militar
Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35%do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação
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Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Oficial-General

70% do soldo

Ofi.cial·Superior

60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-OficiaI

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de Graduação Inferior a
Terceiro Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

35% do soldo
20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

Percentuais
90% do soldo

Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço
Transferidos ex-officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

70% do soldo
60% do soldo
40% do soldo

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimentos básicos aplicáveis aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios-Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, Incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FEN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquete Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnicos-Administrativo das Instituições Federais de Ensino conforme art. 3a e
seguintes da Lei na 7.596187 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis nss
5.645170 e 6.550178.

CL

p

m
A

11
1

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,SS
375,55

322,13
301,41
2S1,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

2396

I

Superior

CL

B

C

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

VI
V
1V
111
11
1

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

VI
V
1V

268,21

201,16
195,37

173,04
165,86

252,99
245,71
238,64
231,78

189,74
184,28
178,98
173,84

158,98
152,41
140,97

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02

260,49

72,77
69,35
66,09
63,01
60,07
52,27

225,13
218,66

168,35
164,00
159,29

134,30
128,76
123,47

100,73
96,57
92,60

154,73

118,40

88,80

63,20

150,29

113,55

85,16

60,31

111
11

I
V
1V

D

Intermediário

p

111
11
1

212,39
206,30

200,39

146,10

92,46
88,12
84,01
80,09

76,36
72,81

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

69,44

66,24

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Vencimento Básico

Denominação

429,51
409,06

Juiz-Presidente
Juiz

ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacla-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88
375,55

Advogado da União de Segunda Cetegoria
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Grat. art. 7'1 da
Lei nl! 3.460/92
170,92
163,38
156,17
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ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimentos Básicos Aplicáveis aos Professores
do Magistério Superior

Classe
Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

20 Horas

40 Horas

Nível

Graduado

Graduado

U

214,76

429,51

4
3
2
1

176,91
169,29

4
3
2
1
4
3
2
1

162,00

155,03
142,23

353,82

338,58
324,00
310,05

130,24

284,45
272,20
260,48

124,63

249,26

114,34
109,42
104,71

218,83

136,10

100,20

228,68
209,41
200,39

ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicáveis aos Professores do Magistério de lI!e 2!1 Graus

20 Horas

40 Horas
Graduado

Classe

Nível

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89

336,09
321,62
307,77

147,26

294,52

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

4
3
2
1

114,34
109,42
104,71

218,83

100,20

200,39

99,52

189,ü4
180,04

E

D

C

B

4
3
2

90,02
85,74

272,70
260,96

249,72
238,97
228,68

209,41

171,47
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A

1

Sl,65

163,30

4
3
2
1

77,03
73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,OS

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA
(A partir de 1º de dezembro de 1994)
ANEXO H da Lei Nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
- d e H a uu
- M'lit
T a b eIa H - Gratificacao
1 ar
1 taca0
Valor Percentual
150% do soldo
130% do Boldo

110% do soldo
80% do soldo
60% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria li
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Tabela IH - Indenização de Representação

" do P osto ou Grad uacao em situações normais
a ) P eIo exercicio
Posto ou Graduação

Percentual

Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Ofícíal-Subaltemo, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

150% do soldo
130% do soldo
110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 31!
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço ou mais
Transferidos ex-offício, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

Percentual
180% do soldo
140% do soldo
120% do soldo
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.035, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a fixação das mensalidades
escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1" Os valores das mensalidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior do ano de 1994, convertidos de
cruzeiros reais para a Uuidade Real de Valor (URV) ou Real, não
sofrerão reajustes até que sejam completados doze meses da conversão ou até a data-base dos professores do estabelecimento de ensino,
em 1995, caso esta venha a ocorrer primeiro.
Art. 2" Quando ocorrer uma das situações previstas no artigo
anterior, o valor da mensalidade escolar será ajustado pela variação
acumulada do IPC-r ocorrida entre 1" de julho de 1994 e o mês do
reajuste, dividido em duas parcelas mensais sucessivas, incidindo
sobre o valor convertido em 1994, não podendo a primeira parcela ser
superior a sessenta por cento da variação acumulada do IPC-r.
§ 1" Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação
ponderada dos custos, o excedente será repassado às mensalidades
em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual valor, desde que
decorra o prazo de sessenta dias, contados a partir da data em que se
tornar exigível a primeira parcela do ajuste a que alude o parágrafo
precedente.

§ 2" Sempre que necessário, a Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Miuistério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Miuistério da Justiça, no âmbito de suas atribuições, poderão
exigir comprovação documental que justifique o excedente da elevação ponderada.
§ 3" Apresentada integralmente a documentação requerida, o
Miuistério da Fazenda manifestar-se-á no prazo máximo de trinta
dias, findos os quais, sem manifestação, entender-se-á legitimado o
reajuste.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6J:2277-2497,jun. 1995.

2400
§ 4Q A partir da data em que recebida a comunicação de qus
trata o § 2Q e enquanto não ocorrida manifestação c9missiva ou
omissiva do Ministério da Fazenda, é vedado ao estabelecimento de
ensino exigir mensalidade em que computada a parcela relativa ao
excedente da elevação ponderada.
§ 5Q Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não justificar o repasse do excedente da elevação ponderada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de que
trata o art. 5Q, § 6Q, da Lei n Q 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 3Q OS encargos educacionais anteriormente fixados nos
termos da Lei n Q 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os cursos de
regime semestral, com inicio a partir de julho de 1994, observarão o
disposto nesta medida provisória.
Art 4Q OS alunos já matriculados terão a preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regimento do estabelecimento de ensino, em igualdade de condição com os demais alunos e
observado o calendário escolar da instituição de ensino.
Art. 5Q São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas.
Art.6Q São legitimados à propositura de ações coletivas para a
defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, concorrentemente as entidades e órgãos públicos competentes, nos termos
da legislação vigente.
Art. 7Q O art. 39 da Lei n Q 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»
Art. 8Q O termo de compromisso de ajustamento, previsto noj
5 do art. 2Q, será exigido, nos contratos firmados entre os estabelecimentos de ensino e os pais de alunos ou alunos, de acordo com o
disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei n" 8.078, de 1990.
Q
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-

Art. 9º Às instituições referidas no art. 213 da Constituição, que
descumprirem o disposto nesta medida provisória, é vedado firmar
convênio ou contrato com órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão, em
ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a prestação de
serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.012, de 26 de maio de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991, e
a Lei nº 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.036, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Altera as Leis nºs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisôrie,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.
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Art. 1º O art. 6º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente re.
cursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desempre.
go, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
passam a ter a seguinte redação:
'
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social na
alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma da Lei
Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos para
as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.013, de 26 de maio de 1995.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 27 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luciano Oliva Patrício
Adib Jatene
José Serra
Colo Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,187(6):2277-2497,jWl. 1995.

2403
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.037, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
H -

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;

IH - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), em exercício de atividades de planos e orçamentos
públicos;
VI - de nível intermediário do IPEA, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
provisória.

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
comolimite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
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§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calcu.
lada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2· Os servidores titulares de cargos de que trata o art. 1.
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4· e 11 da Medida Provi;
sória n" 1.020, de 8 de junho de 1995, para o exercício de cargos em
comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão
de nível DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercicio de cargo de nível DAS-4, ou equivalente.
§ 3· Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2·, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nivel DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4· A gratificação de que trata o art. 1· será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1· de março de 1995, em valor equivalente a 70% do
previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e 36% para
o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1·.
§ 6· Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3· Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.

§ 1· A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como límite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
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o1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n'' 8.852, de
1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 2', alíneas a e b,
e 3' do artigo anterior.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.
Art. 4º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.014, de 26 de maio de 1995.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174' da Independência e 10'1' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.038, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidên_

cia da República e dos Ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6? da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção!
Da Estrutura
Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencial,
mente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ I" Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) a Advocacia-Geral da Uuião;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ '2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

SeçãoIJ
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir
direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da
ação do governo, na verificação prévia da constitucionalidade e legaCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6l:2277-2497,jun. 1995.
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lidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso
Nacional, com os demais niveis da Administração Pública e com a
sociedade, tendo como estrutura básica, além do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo
uma Executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução
das atividades administrativas da Presidência da República, tendo
como estrutura básica:
.
I
U
UI
IV
V
VI

-

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo, e de
implantação de programas informativos e de educação à distância,
cabendo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publicidade dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura
básica o Gabinete e até quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497, jun. 1995.

2408
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvoj,
vimento para a Segurança das Comuuicações, o Gabinete e até quatro
Subsecretarias, sendo uma Executiva.

Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desem.
penha de suas atribuições, nos assuntos referentes à admiuistração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Pie;
sidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.
Art. 7º O Conselho de Governo, que tem por competência asses.
sarar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação
governamental, será dividido em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Miuistros de Esta.
do, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo
Advogado-Geral da Uuião, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para esse fim
designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um úuico Miuistério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários-Executivos dos Ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação do Presidente da República.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497, jun. 1995.
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§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4º O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento e
Orçamento integrarão as câmaras de que trata o inciso II do caput,

§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1º.
Art. 8º À Advocacia-Geral da União compete assessorar o Presidante da República em assuntos de natureza jurídica, uniformizar
ajurisprudência administrativa federal e coordenar, supervisionar e
controlar as atividades do serviço jurídico da Administração Pública
Federal, representar a União judicial e extrajudicialmente, bem como
desempenhar as demais atribuições previstas na Lei Complementar
n" 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.

Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
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Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacio.
nal, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nºs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa NacionaI e o Conselho
da República terão como Secretários-Executivos, respectivameute, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vineu,
lado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
governamentais visando ao atendimento da parcela da população que
não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em
especial o combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I

II
III
Agrária;

IV
V

VI
VII
VIII

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
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IX
X

XI
XII
XIII
zõnia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amade Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do Estado
Maior das Forças Armadas.
Seção!!
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada Ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;

d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
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e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
H - Ministério da Aeronáutica:
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa área nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáu_
ticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infraestrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, eqnipamento e operação da infra-estrutura aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e
à aeronáutica civil;
IH - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agricola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
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g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agrícultura e pecuária;

j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;

o) assistência técnica e extensão rural.
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança.

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;

b) serviços postais.

V1 -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural.

V1II .- Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
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c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e
educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes.

Ministério do Exército:
a) políticamilitar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico.
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e privídência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dividas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
VIII -
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f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior.
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;

f) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool.

Xl - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu-

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política peni-

tenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
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i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei.

XII - Ministêrio da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval.
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal.
XIV - Ministério de Minas e Energia:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

2417
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear.

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e)

realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;

I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos.
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social.
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:
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a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais.

XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos criticos para a saúde;

f) ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde.

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;

f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração.

XX -

Ministério dos Transportes:

Colo LeisRep. Fed. Brasil, Brasília,187(6):2277-2497,jun. 1995.

2419
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1" Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes níveis da Adminístração Pública.
§ 2" A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério
Civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ 1" No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria
Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 2" Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3" Integram a estrutura das Secretarias-Executivas dur-s
Subsecretarias.
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SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, até quatro Secretarias;
n - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agrícola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;
In - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Con.
selho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de
Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espa.
ciais, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto
Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegu,
rança, até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicaçôes, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
.
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até seis Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho
Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos
1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de
Nomenclatura, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
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VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turísmo, além do Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento
de Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
de Polícia Federal, do Arqnivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional
do Meio Ambiente, até quatro Secretarias;
XI
do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;
XII
do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social,
do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial,
a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do
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Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta
composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Inter_
no, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as
repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a ComiSSão
de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho N aciona!
de Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secreta,
rias;
XVII -

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ 1° São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Militares.
§ 2° O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos SubsecretáriosGerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO

m

Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
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In - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República;

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
c) a Assessoria, em Assessoria Especial;

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;

d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

Il - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;

UI - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
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IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Est';
Social;

v - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacio.
nal para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério
do Bem-Estar Social;
VI - para a Secretaria-Executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delibera·
tivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1º do art. 39 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planeja.
mento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III

o Ministério da Integração Regional;

IV

no Ministério da Justiça:
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a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e

Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
Vl - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Refonna do Estado;
VlI
as Secretarias de Administração Geral, em cada Ministério;
VlII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
IH - defesa civil.
Art. 21. Ficam transformados os cargos:
I - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em
Secretário no Ministério da Justiça;
II - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da Assessoria,
códigoDAS 101.5, emAssessor-Chefe da Assesssoria Especial, cargos
de Natureza Especial, todos na Secretaria-Geral da Presidência da
República;
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-

III - de Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva, de
Secretário da Secretaria de Inteligência, de Secretário da Secretaria
de Programas e Projetos Estratégicos, todos em Subsecretários da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governa_
mental, em Subchefe da Casa Civil da Presidência da República;
V - de Secretário de Desportos, do Ministério da Educação
e do Desporto, em Presidente do Instituto Nacional de Desenvolo],
mento do Desporto (Indesp);
VI - de Secretário-Executivo, em Subchefe, na Casa Militar
da Presidência da República;
VII - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento,
em Secretário, no Ministério da Cultura;
VIII - de Secretário de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários e de Secretário de Organização e Informática, em Secretários no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 22. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil: de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;

IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
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VI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;

VII - de Secretário da Secretária de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este
artigo e o art. 27 desta medida provisória terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.

Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
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--

Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordiná.
rio dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País',

n - manter intercâmbio com organismos públicos e privados
nacionais e internacionais;
,

In - articular-se com os demais segmentos da administração
pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 27. Fica criado o cargo de Natureza Especial de SecretárioExecutivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo
'
a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória.
§ l' O titular do cargo de que trata este artigo será também o
titular da Secretaria Especial do Miuistério do Planejamento e Orça_
mento.
§ 2' O Presidente da República encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, § 1',
inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial
a que se refere o parágrafo anterior, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e ao Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Art. 28. Ficam criados:
I -

de Natureza Especial:

a) dois cargos de subchefe, na Casa Civil da Presidência da
República;
b) quatro cargos de Subsecretário, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

c) um cargo de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na Secretaria-Geral da Presidência da República;

n - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
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III - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - três cargos de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Justiça;
V - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VI - dois cargos de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Educação e do Desporto;
VII - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério do Planejamento e Orçamento;
IX - um cargo de Assessor Especial, código DAS 102.5, no
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X
da Justiça;

um cargo de Diretor, código DAS 101.5, no Ministério

XI
um cargo de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5,
bem como três cargos de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte
ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
XII - seis cargos, código DAS 101.5; seis cargos, código
DAS 101.4; e um cargo, código DAS 101.3, na Vice-Presidência da
República;
XIII - dois cargos de Assessor Especial, código DAS 102.5;
quatro cargos de Assessor, código DAS 102.4; dois cargos de Assessor,
código DAS 102.3; um cargo de Oficial-de-Gabinete, código DAS
102.1, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes
da Estrutura da Secretaria-Executiva do Programa Comunidade
Solidária;
XIV - um cargo de Secretário-Executivo de Câmara do Conselho de Governo, código DAS 101.6; dois cargos de Assessor Especial,
código DAS 102.5; um cargo de Assessor, código DAS 102.4, todos na
Casa Civil da Presidência da República e integrantes da Estrutura
da Secretaria-Executiva de Câmara do Conselho de Governo;
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xv -

--

um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Minis.
tério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XVI - três cargos de Assessor Especial; código DAS 102.5'
três cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e três cargos de Oficial-de:
Gabinete, código DAS 101.2, todos na Secretaria-Geral da Presidên.
cia da República;
XVII - um cargo de Subsecretário, código DAS 101.6, na
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil de que trata o
art. 13, exceto no Ministério das Relações Exteriores, dois cargos de
Subsecretário, código DAS 101.5; um cargo de Chefe de AsseSSOria
Parlamentar, 'código DAS 101.4; um cargo de Chefe de Gabinete de
Secretário-Executivo, código DAS 101.4; dois cargos de Assessor do
Ministro, código DAS 102.4; dois cargos de Assessor do Secretário.
Executivo, código DAS 102.4; e na Casa Civil da Presidência da
República um cargo de Chefe de Gabinete do Subchefe-Executivo
código DAS 101.4; dois cargos de Assessor do Ministro de Estad;
Chefe, código DAS 102.4; e dois cargos de Assessor do Subchefe-exe.
cutivo, código DAS 102.4.
Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os caro
gos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar e de Chefe
de Gabinete de Secretário-Executivo, criados por este artigo.
Art. 30. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19.
desta medida provisória será transferido para os Ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os Ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por periodo não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
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§ 22 Os inventariantes dos órgãos e entidades extintos terão

prazo, até 15 de maio de 1995, sob pena de responsabilidade, para
proceder ao levantamento dos cargos efetivos, em comissão, funções
gratificadas e acervo patrimonial, transmitindo essas informações
aos Ministérios e órgãos que absorveram as competências, cabendo a
estes exercer os direitos de preferência acerca dos cargos, funções e
acervo patrimonial, até 31 de agosto de 1995.
§ 32 Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do Ministro Supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preenchidos pelo contratado ou conveniado os reqnisitos previstos na
legislação pertinente.

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Agência
Brasileira de Inteligência (Abin), autarquia federal vinculada à Presidência da República, com a finalidade de planejar e executar atividades de natureza permanente relativas ao levantamento, coleta e
análise de informações estratégicas, planejar e executar atividades
de contra-informações, e executar atividades de natureza sigilosa
necessárias à segurança do Estado e da sociedade.
§ 1Q A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e
até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da República.
§ 22 Enquanto não for constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, que integra a estrutura da Secretaria de Assuntos EstratégiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497, jun. 1995.
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cos da Presidência da República, fica supervisionada pelo Secretário.
Geral da Presidência da República.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação
Nacional de Pesquisa que irá absorver os institutos de que trata o
inciso III do art. 16 desta medida provisória.
Art. 35. Para fins do disposto nesta medida provisória, fica o
Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias, a criar, por trans,
formação, no âmbito da' Administração Pública Federal, mediante
alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa,
cargos de Natureza Especial ou cargos e funções de confiança do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Grati,
ficada (FG).
Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, no
âmbito da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, mediante alteração de denominação e especificação, sem
aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza
Especial ou cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
Art. 37. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titn1ares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titn1ares.
Art. 38. O Poder Executivo disporá, em decreto, na Estrutura
Regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 39. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo,
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composto de até dez membros, e de uma Diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2Q As competências dos órgãos que integram a estrutura

regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 40. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regolamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da
Lei n Q 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4Q do art. 93 da Lei n Q
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da
Lei n'' 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 41. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4Qe § 2Q do art. 5Q do Decreto-Lei n Q 200, de25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ouem fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n Q 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.
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Art. 42. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 43. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fran.
cisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 44. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 45. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos Ministá.
rios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Art. 46. Ficam criados, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as necessidades
imediatas decorrentes da criação de novas unidades administrativas
que passaram a responder pelas competências de órgãos extintos, 22
cargos, código DAS 101.1; vinte cargos, códígo DAS 102.1; 57 cargos,
código DAS 101.2; 37 cargos, código DAS 101.3; 47 cargos, código DAS
101.4; e 32 cargos, código DAS 101;5.
Art. 47. Até o final do presente exercício, o Poder Executivo
promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que
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trata o art. 19, incisos I, II e lII, de modo a evitar qualquer aumento
. de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada
por esta medida provisória.
Art. 48. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 49. Até que sejam aprovadas as Estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos Ministérios
Civis, de que trata o art. 38, ficam mantidas as estruturas, as
competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação
das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27
de junho de 1995.
Art. 50. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nQs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1Qde março de 1995,962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, e 1.015, de 26 de maio de
1995.
Art. 51. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 52. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n Q8.490, de 19 de novembro de 1992, e o parágrafo único
do art. 2" do Decreto-Lei n Q701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174Qda Independência e 107 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros e Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.039, DE 28 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº
8.844, de 20 de janeiro de 1994.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O art. 2Q da Lei n Q 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convêuio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e aos demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1Q As custas, as despesas processuais e os honorários, inclusive os de sucumbência, que vierem a ser incorridos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica Federal,
para a realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento e do
controle e acompanhamento dos processos judiciais, serão levados
a débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 2Q OS créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmo-

privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 3Q Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um

encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança."

Art. 2Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de junho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.040, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com fcrça de lei:

Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.016, de 2 de junho de 1995.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 5· Revogam-se o art. 6· da Lei n· 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993, e a Medida Provisória n'' 1.016, de 2 de junho de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.041, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n" 4.024, de 20

de dezembro de 1961, e dá outras prooídênciae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
conferer o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 6·, 7·, 8· e 9º da Lei n· 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6· O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
§ 1· No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das Câmaras que o compõem.
§ 2· Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3· O ensino militar será regulado por lei especial.»
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«Art. 7' O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ l' Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
nível ou modalidade de ensino;
c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
à integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;
e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;
f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;

g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.
§ 2' O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente de acordo com seu regimento e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por uma das
Câmaras.
§ 3' O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente.
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§ 4· O Ministro de Estado da Educação e do Desporto
presidirá as sessões a que comparecer.»

"Art. 8· A Câmara de Educação Básica e a Câmara de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por dois mem,
bros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presi.
dente da República.
§ 1· São membros natos da Câmara de Educação Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e o Secretário de Educação
Média e Tecnológica.
§ 2· São membros natos da Câmara de Educação Superior,
o Secretário de Educação Superior e o Presidente da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
§ 3· A escolha e nomeação dos demais conselheiros será
feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para
cada Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4· Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envol,
verá necessariamente entidades nacionais que congreguem os
docentes, os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 5· Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem
os Reitores das universidades, os docentes, os estudantes e sego
mentos representativos da comunidade científica.

§ 6· A indicação a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à
ciência e à cultura.

§ 7· Na escolha dos nomes que comporão as Câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem
representadas todas as regiões do país e as diversas modalidades
de ensino, de acordo com a especificidade de cada colegiado.
§ 8· Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das Câmaras a cada dois anos.
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§ 9" Cada Câmara será presidida por um dos conselheiros,
escolhido por seus pares, vedada a escolha dos membros natos,
para mandato de um ano.»
«Art. 9" As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao Conselho Pleno.

§ 1" São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio e oferecer sugestões para sua
solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na letra a;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Miuistério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;
e) assessorar o Miuistro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;
f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos planos de educação;

g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica.
§ 2" São atribuições da Câmara de Educação Superior.

a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua
atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Miuistério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação relativos a profissões regulamentadas em lei;
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d) deliberar sobre os pareceres encaminhados pelo Ministé_
rio da Educação e do Desporto relativos a reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino supe_
rior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;
e) deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento
periódico de instituições de educação superior, inclusive universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regi_
mento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;

g) deliberar sobre os pareceres para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com base na avaliação dos cursos;
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior.
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior.
§ 3· As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.
§ 4· O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2'
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.
§ 5· Os pronunciamentos e deliberações das Câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto.»

Art. 2· Com vistas ao disposto na letra e do § 2" do art. 9" da Lei
n· 4.024, de 1961, com a redação dada por esta medida provisória, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nivel superior, fazendo uso de
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minam a qualidade e a eficiência das atividades de ensino, pesquisa
e extensão.
§ 1º Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o caput incluirão necessariamente a realização, a cada
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados, destinados a aferir os
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de
conclusão dos cursos de graduação.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado dos exames referidos no parágrafo anterior, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente
os alunos avaliados.
§ 3º A realização do exame referido no § 1º, deste artigo, é
condição prévia para a obtenção do diploma, mas constará do histórico
escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se
submeteu.
§ 4º Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
não serão computados para sua aprovação, mas constarão de documento específico emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto
a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5· O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§ 6º A introdução dos exames nacionais como um dos procedimentos para avaliação da qualidade dos cursos de graduação será
efetuada gradativamente, a partir do ano de 1995, cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto determinar os cursos a serem
avaliados a cada ano.

Art. 3° Os resultados das avaliações referidas no § lOdo art. 2°
serão também utilizados, pelo Ministério da Educação e do Desporto,
para orientar suas ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, inclusive as que
visem a elavação da qualíficação dos docentes.
Art. 4° Ficam revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação, previstas em lei.
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Art. 5º Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Edu.
cação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publica.
ção desta medida provisória, o Poder Executivo adotará as providên.
cias necessárias para a instalação do Conselho.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.018, de 8 de junho de 1995.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.018, de 8 de junho
de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
.
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.042, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
I - os §§ 2º a 5º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994;
II -

o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990.
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Art. 2º São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente
identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente a atualização
pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores públicos
federais, as vantagens concedidas até 19 de janeiro de 1995, com base
nosincisos do artigo anterior, na Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979,
e no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou função
de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a
vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela
remuneração do cargo efetivo.

Art. 3º É assegurado o direito à incorporação da vantagem de
que trata o inciso I do art. 1º, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tiverem concluído interstício necessário para a concessão, na
forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos
cargos em comissão ou das funções de direção, chefia e assessoramento vigente em 19 de janeiro de 1995 e incorporada como vantagem
pessoal, nominalmente identificada, sujeita exclusivamente á atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federais.

Art. 4' É assegurado o direito à vantagem de que trata o inciso
II do art. 1º aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham
completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro
das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este artigo
o disposto no parágrafo único do art. 3º.

Art. 5º O servidor regido pela Lei nº 8.112, de 1990, investido
em cargo em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramenta, previstos na Lei nº 8.911, de 1994, incorporará à sua remuneração, como Décimos Incorporados, a importância equivalente à fração de um décimo da média mensal do valor da gratificação dos cargos
ou funções exercidos, a cada doze meses, até o limite de dez décimos.
§ 1º Entende-se como gratificação para fins de cálculo da média,
a parcela referente:
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-

a) ao valor que seria devido pelo exercício do cargo em comissão
na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo, nos casos dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), dos Cargos de Direção (CD) e dos cargos de natureza especial
independentemente de o servidor ter feito a opção;
,

b) ao total da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.

§ 2" Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os
valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigidos, mês a
mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações aplicados aos
servidores públicos federais.
§ 3" Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido exercido no mês, a
parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a
exercida por maior tempo.
§ 4" As parcelas incorporadas na forma deste artigo sujeitamse, exclusivamente, a atualização pelos índices gerais de reajuste e
antecipações dos servidores públicos federais.
§ 5" Ocorrendo o exercício de cargos em comissão ou de funções
de direção, chefia ou assessoramento, por período de doze meses após
a incorporação dos dez décimos, que resultem valor de média mais
elevado do que uma das parcelas incorporadas, poderá haver a atualização progressiva.
§ 6" Somente poderá ser contado, para fins da incorporação de
que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento concomitante ao exercício de cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 6" Enquanto exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Décimos
Incorporadas, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo
efetivo, quando receberá, alternativamente:
I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimos Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;
11 - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por cento
da opção do cargo em comissão.
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Art. 7º É vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2º, salvo no caso
da sua transformação em Décimos Incorporados, na forma do art. 8º
desta medida provisória.
Art. 8º É facultado ao servidor optar, até noventa dias contados
da vigência desta medida provisória, pela transformação das vantagens pessoais de que trata o art. 2º, em Décimos Incorporados,
mediante a divisão de cada uma das respectivas parcelas, referentes
aos antigos quintos incorporados, em duas parcelas de igual valor.
§ 1º Se a opção de que trata este artigo for exercida após o prazo
referido no caput somente poderá ser contado, para fins de concessão
de novos Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcelas já concedidas, o tempo de exercício em cargos em comissão e
funções de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.
§ 2º A opção de que trata este artigo será feita de forma irretratável.
Art. 9º Salvo o disposto no § 1º do art. 8º, a contagem do tempo
de exercício para fins de concessão de Décimos Incorporados terá
início a partir do dia 19 de janeiro de 1994, excluídos os períodos já
contados para fins da concessão da vantagem pessoal de que trata o
art.2º.
Parágrafo único. Para os fins de que trata este artigo, o tempo
de exercício entre 19 de janeiro de 1994 e 18 de janeiro de 1995 será
contado em dobro.
Art. 10. A partir de 1º de fevereiro de 1995, o maior valor de
vencimentos a que se refere o art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passará a corresponder, no máximo, a oitenta por cento da
remuneração do cargo de Ministro de Estado.
Art. 11. A alínea n do inciso III do art. 1º da Lei nº 8.852, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«ri) ressalvado direito adquirido, adicional por tempo de
serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico de que trata o inciso I;"
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro-labore,
iostituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e a GratifiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6l:2277-2497,jun. 1995.
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cação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nº 7.787 ,de 30 de junho de 1989, observarão, como limite máximo
valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiv~
tabela.
Art. 13. O art. 3º da Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superinten.
dência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão, como limí,
tes máximos, valor igual a oito vezes o do maior vencimento
básico da respectiva tabela e a oitenta por cento da remuneração
do cargo de Miuistro de Estado.»
Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. O art. 4º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4º Até 15 de setembro de 1995, a Admiuistração Pú,
blica Federal e as empresas sob controle da União, quando
necessária a realização de concurso, contratação ou processo
seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego perma.
nente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursa,
dos o número correspondente ao de postulante habilitados na
forma desta Lei para os respectivos cargos ou empregos.»
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória nº 1.019, de 8 de junho de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 1995.
Art. 18. Revogam-se os §§ 2º a5º do art. 62 e o art. 193 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911, de 11 de
julho de 1994, e o art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991,
e a Medida Provisória nº 1.019, de junho de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.043, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO r
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
.
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, dos avais e
das garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
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VI
apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TITULOn
Da Organização, Estrutura e Competências do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Audítoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de administração financeira e contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

H

a Secretaria Federal de Controle;

IH

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares
do Estado Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1º Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordínam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
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I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos Ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;
III -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos eqnivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.

Art. 7" Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns ás áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;

IV - defiuir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 8" O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de uuidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
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-

Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências
Seção I

Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempe.
nho das atribnições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administra,
tivos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a siso
tematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fisca.
lização e avaliação de gestão;
III.- realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;

IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos
à admissão de pessoal, a qualquer titulo, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;

VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constan.tes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI

exercer o controle da execução dos orçamentos da

União;

XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a
participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e
fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos
da Uuião;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo
sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos
e entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo,
inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais,
a supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - elaborar a programação fjnanceira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
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III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
N - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos interna_
cionais;

v - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;

VII - editar normas sobre a prorrogação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da
despesa pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração
Pública;
X -

institnir e manter o Plano de Contas Único da União;

Xl - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;

XlI -,- elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos estados, Distrito
Federal e municípios;
XlII - promover a integração com as demais esferas de
governo em assuntos de administração financeira e contabilidade.
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TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

,

g) o Instituto de Pesqnisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 3º Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4º Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
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§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TITULOW

Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas e Gestão Governamental,
dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-Ipea e da categoria funcional Técnico de Planejamento,
P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n' 75.461, de 7 de
março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo
exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n'
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer,
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 deju1bo de 1987, distribuído
conforme Anexo I.
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CAPÍTULO III
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
n - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimõnio
público de qualquer esfera de governo;
In - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos Il e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n? 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n Q 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.

Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

2458
I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fisca.
lização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade adminis_
trativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste ar.
tigo envolver assuntos de.caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 2º O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscaM
lização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da Uuião.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da Uuião.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a até
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cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
- DAS e as Funções Gratificadas - FG da estrutura organizacional
das secretarias de controle interno, dos Ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e as Funções Gratificadas - FG existentes
no âmbito do Sistema de Controle Interno.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ 12 Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle, DAS
101.6.
§ 2 2 Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle, cinco
cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois cargos DAS
101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, oito cargos DAS 102.1 e um
DAS 102.2.
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§ 3" Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional, um
cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS 101.3, três
cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS 102.1.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidade~
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
III - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
§ 1" Fica criado o cargo de Secretário de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, DAS-101.6.
§ 2" Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, um cargo DAS-101.5.
§ 3" Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à
organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, bem como a criar por transformação
ou transferir no âmbito do Ministério do Planej amento e Orçamento,
mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de
despesa, cargos e funções de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG.
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
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§ 1" O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
H - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
IH - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda.
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIH - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.
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Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, qUe o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente·,

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empre_
sas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
.

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniôes em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretário-Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu Regimento Interno.
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Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentãrias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que
a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.020, de 8 dejunho de 1995.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.020, de 8 de junho
de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I

Art. 14 da Medida Provisória nº 1.043, de 29 de Junho de 1995
Carreira Finanças e Controle
Situação

Denominação

D.L.2.346
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3000
4000

Total

7000

Situação
Anterior

Situação
Nova

1457
2444
3901

4500
2500
7000
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ANEXOII
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória nQ1.043, de 29 de junho de
1995
Distribuição de Cargos

DAS

Qte. Tot.

101.6
101.6

1
1

101.5

7

Denominação
1 Seçretário Federal de Controle
1 Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais
4 Diretores de Departamento
1 Secretário-Adjunto de Controle
1 Corregedor-Geral
1 Secretário de Controle Interno

101.4

65

37 Coordenadores-Gerais
23 Delegados Federais
1 Corregedor-Adjunto
3 Diretor-Adjunto
1 Chefe de Gabinete

101.3
102.3
102.2
101.2
102.1

4
3
1
7S
14

Total

174

4 Coordenadores

3 Assessores
1 Assessor

78 Chefes de Divisão
14 Assessores

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.044, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os dispositivos adiante indicados da Lei nQ8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
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«Art. 1º

.

.........................................................................................................
H - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
........................................................................................................»

«Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:

I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituidas por lei ou ato do
poder Executivo;
H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;

IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ l' Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIH do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso H do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.»
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"Art. 4· As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de con.
trole acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
..........................................................................................................

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus

ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1· A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsídiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escoIbida.

§ 2· Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."

"Art. 5· O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
U - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
Hl -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
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§ l' Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, Q Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo
ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de
deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referen.
dum do colegiado.

§ 5' Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7' O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do Conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9Q Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
Conselho serão representados por substitutos por eles designados.»

«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
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II - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta.
tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil Ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatiza.
ções;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestaü,
zações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desss,
tatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.»
"Art. 7" Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I ~ presidir as reuniões do Conselho;
II - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
III - encaminhar à deliberação do Conselho as matérias
previstas no art. 6" desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
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integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso III,
desta lei.»
«Art. 8° A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4°, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatizaçãoo»
"Art. 9° Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos socíais,»
"Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1° As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2° Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3° Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4° Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»
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«Art. 11. A União e as entidades da Administração indire.
ta, dos titulares das participações acionárias das sociedades qUe
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, conta~
dos da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização. '
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonifica.
ções, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber."
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Na.
cional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das infor,
mações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em j ornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
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h) valor mínimo da participação a ser alienada;

j) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos,»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas oujuridicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

r -

admissão de moeda corrente;

II - a manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;

Hl - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»
«Art. 18. O preço minimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
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Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a qus
alude o caput deste artigo,»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será admj,
nistrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômicoe
Social (BNDES), designado gestor do fundo.»
«Art. 21. Compete ao gestor do fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, neces,
sário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
H - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
IH - constituir grupos de trabalho, integrados por fun.
cionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7º, inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso H do art. 6'
desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as bolsas de valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIH - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
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IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, ao disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada,»

"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatizaçào.»

"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimo por cento) do valor
líquído apurado nas alienações para cobertura de seus custos
operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados
com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previsto nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»

Art. 2º No caso de o'Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3º O gestor do fundo manterá assistência jurídica aos exmembros da comissão diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos
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decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.021, de 8 de junho de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 6' Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei n" 8.031, de
12 de abril de 1990, e a Medida Provisória n' 1.021, de 8 de junho de
1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.045, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso UI do art. l' da
Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de l' de julho de 1994, e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
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FAIXAS
(com base na Lei n2 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)
Remuneração corrrespondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
classe D, Padrão IV-NA, inclusive

Alíquota
(%)

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, exclusíve, até o correspondente a 2,6 vezes o
vencimento básico da Classe C, Padrão IV-Nr, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV - Nl, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o
vencimento básico da Classe C, Padrão IV-NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV, NS

12

Art. 2" A União, as autarqnias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal, de
valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida no
artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3" Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidas pelo.Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento
de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.022, de 8 de junho de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor da data de sua
publicação.
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Art. 6' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.022, de 8 de junh~
de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.046, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre crédito rural, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica autorizada, para crédito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei n' 8.427, de 27 de
maio de 1992.
§ l' Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2' O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a
alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.
Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a partir
da publicação desta medida provisória e até 31 dejulbo de 1996, não
se aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994.
Art. 3' O disposto no art. 31 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
(OOC) sob supervisão do Ministério da Fazenda.
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Art. 4º É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de
crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.
Parágrafo único. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, de acordo com o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Art. 5º Na formalização de operações de crédito rural, celebrados nos termos desta medida provisória, as partes poderão pactuar,
na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do vencimento, ordinário
ou extraordinário, e até a liquidação do empréstimo ou financiamento, inclusive no caso da dívida ajuizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipótese
previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas no Decreto-Lei nº 167, de 1967, os encargos financeiros serão os
mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento,
Art. 6º Fica a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.,
no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal (EGF),
vencidos até 31 de dezembro de 1994.
Art. 7" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.023, de 8 de junho de 1995.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9" Revoga-se a Medida Provisória n" 1.023, de 8 de junho
de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.047, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Reduz a allquota do imposto de impor_
tação para os produtos que especifica e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. l' Até 31 de dezembro de 1999, fica reduzida para dois por
cento a alíquota do imposto de importação dos seguintes produtos:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental,
moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, os sobressalentes,
as peças de reposição, e os modelos para moldes;
II - as matérias-primas, partes, peças, os componentes, conjuntos e subconjuntos.
§ l' O dísposto no caput deste artigo aplica-se às empresas
montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e semelhantes;
c) veículos de transporte de mercadorias e de transporte coletivo
de passageiros;
d) tratores agricolas e colheitadeiras;
e) os tratores, as máquinas rodoviárias e de escavação e as
empilhadeiras;
fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) as partes, peças e componentes, os conjuntos e subconjuntos,
acabados e semi-acabados e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nas alíneas anteriores.
§ 2' Os produtos de que tratam os incisos I e II deste artigo
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tiva da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições,
fixados em regulamento.
Art. 2· Ü Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:

I - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso n do art. 1· somado ao valor total FüB das importações
dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1· do mesmo artigo,
e o valor das exportações líquidas realizadas, em cada ano calendário,
por empresa;

n - o valor FüB das importações de cada um dos produtos
relacionados no inciso Il do art. 1· e o valor total FüB das importações
dos mesmos produtos, realizadas, em cada ano calendário, por empresa;

In - o valor das aquisições, no mercado interno, dos produtos
relacionados no inciso I do art. 1· e o valor total FüB das importações
dos mesmos produtos, realizadas, em cada ano calendário, por empresa;

IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1· do art. 1· e o valor das exportações
líquidas realizadas, em cada ano calendário, por empresa.
§ 1· Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as importações realizadas por intermédio de terceiros.
§ 2· Entende-se como exportações líquidas o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1· da art. 1·, realizadas
em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a repre-

sentante no exterior;

c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties.
§ 3· No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
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§ 4· As sanções aplicáveis em caso de inobservância do disposto
no caput deste artigo, as quais não poderão exceder a cem por cento
do valor total FüB dos produtos relacionados no inciso II do art. 1· e
nas alíneas a a c do § 1· do mesmo artigo, serão fixadas em regula_
mento.
Art. 3· Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n· 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias integrais.
Art. 4· Poderão ser computadas adicionalmente como exportações líquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores correspondentes:
I - ao valor FüB exportado, em cada ano calendário, por empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1· do art. 1·;
II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição e modelos para moldes, destinados ao ativo
permanente das empresas;
III - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e reinvestimentos, regístrados no Banco Central do Brasil, em nome de
empresa, em cada ano calendário.

Art. 5· Para os fins do disposto no inciso III do art. 2·, no inciso
II do artigo anterior e no art. 7·, serão considerados os valores em
dólares norte-americanos, adotando-se para conversão a taxa cambial
média de compra do segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, à data do faturamento.
Art. 6· As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1· do art. 1· que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no Pais, dos produtos relacionados nas alíneas a a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

2481

c do § I" do art. I", poderão transferir para estas o valor das exportações líquidas relativas àqueles produtos.
Art. 7" Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do § I", em
cuja produção forem utilizados insumos importados relacionados no
inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar índice médio de nacionalização previsto em acordos internacionais dos quais o Brasil seja
parte.
§ I" Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual minimo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, fabricados no Pais, apurado em relação ao valor total destes produtos
utilizados na produção global das empresas referidas no caput deste
artigo.
§ 2" O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação.
Art. 8" Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no ãmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. I", com vistas à conformação do regime automotriz comum
previsto na Decisão 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9" No caso das importações dos produtos relacionados nas
alíneas a a c do § I" do art. I", realizadas por pessoa físicas oujurídicas
às quais não se aplique o disposto nos artigos anteriores, bem assim
pelos fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas d a h do
mesmo artigo, é facultado ao Poder Executivo, em decorrência de
razões de ordem econômica, estabelecer limitações quantitativas.
Parágrafo único. Ocorrida a hipótese neste artigo, a distribuição
de quantidade passível de importação será feita apor meio de oferta
pública, conforme dispuser o regulamento, considerando-se vencedoras, em ordem decrescente, as propostas que apresentarem maior
acréscimo das alíquotas do imposto de importação, tomando-se por
base as vigentes na data da realização da oferta pública.

Art. 10. No período compreendido entre a data da publicação
deste medida provisória e 31 de dezembro de 1995, as importações
totais dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § I" do art. I" não
poderão exceder a cinqüenta por cento do número de unidades imporCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6l:2277-2497,jun. 1995.
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tadas desses produtos, que tenham sido desembaraçadas entre l' de
janeiro de 1995 e o dia anterior à data da publicação desta medida
provisória.
§ l' Ficam assegurados os direitos à importação decorrentes de
negócios jurídicos realizados, em caráter irrevogável e irretratável
em data anterior a da publicação desta medida provisória amparado~
em guias de importação regularmente emitidas até a data da publí,
cação desta medida provisória.

§ 2' A distribuição da quantidade passível de importação estabelecida no caput deste artigo, dela deduzidas as unidades importa_
das ao amparo do disposto no parágrafo precedente, será efetuada nos
termos do parágrafo único do art. 9'.

Art. 11. O desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas
alíneas a a c do § I" do art. I" é condicionado à apreciação dos seguintes
documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamsn,
tares:
I -

Certificado de adequação à legislação nacional de trânsito;

II - Certificado de adequação às normas ambientais contidas
naLei n' 8.723, de 28 de outubro de 1993.
Art. 12. O disposto nos artigos anteriores aplica-se às empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a ag do § l' do art.
1', que venham a se instalar no Pais, desde que:
I - os produtos fabricados atendam ao disposto no caput do art.
7', no prazo de 36 meses, a contar da data de início da comercialização
dos referidos produtos;
II -

atendam ao disposto no § l' do art. 7'.

Parágrafo único. ÀJ3 empresas de que trata este artigo aplica-seá, inicialmente, o prazo de dezoito meses contados a partir da data do
primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados no inciso
II do art. 1', para os efeitos das exportações líquidas a que alude o art.
2', findo o qual utilizar-se-á o critério do ano calendário.

Art. 13. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação celebrados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497, jun. 1995.

2483
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 14. A partir da data da publicação desta medida provisória
as guias de importação relativas aos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1º do art. 1º serão emitidas:
I - até 31 de dezembro de 1995, quando atendidas as condições
estabelecidas no § 2º do art. 10;
II - após a data referida no inciso anterior, para as empresas
montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
c do § 1º do art. 1º, habilitadas na forma do artigo seguinte e para
atender o disposto no parágrafo único do art. 9º.
Art. 15. O Poder Executivo poderá estabelecer, em regulamento, os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que
se referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Farágrafo único. A aplicação de alíquota do imposto de importação de que trata o art. 1º, assim como a importação pelas empresas
montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
c do § 1º do art. 1º, dos produtos nelas relacionados, far-se-ámediante
apresentação, pelas empresas, da habilitação mencionada no caput
deste artigo.
Art. 16. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do curto de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, relacionados no Anexo à Lei nº 9.000, de 16 de março de 1995,
adquiridos entre a data da publicação desta medida provisória e 31 de
dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1º A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
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§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinação
do lucro real.
§ 4' As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de arrendamento mercantil.
§ 5' O tratamento a que se refere este artigo não poderá ser
usufruído cumulativamente com outro de mesma natureza.
Art. 17. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória
fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da aquisição de
todos os tributos e contribuições federais.
Art. 18. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encam],
nhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.024, de 13 de junho de 1995.
Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 21. Revoga-se a Medida Provisórian' 1.024, de 13 dejunho
de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Felipe Lampreia
José Frederico Alvares
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.048, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo úuico. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-a, subsidiariamente, a legislação
do imposto de renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
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Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1º, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno
'
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6º O Miuistro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para a apuração e par~
a fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
da receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7º O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para' compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8º São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória nO 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.025, de 20 de junho de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória nO 1.025, de 20 dejunho
de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174° da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.049, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1'1 do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (Pis), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n Q
8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nQs 2.445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de junho de 1988, respectivamente, as
Q
Q
pessoas jurídicas referidas no § 1 do art. 22 da Lei n 8.212, de 24 de
julho de 1991, poderão efetuar nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;

H -

valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do

'contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;

c) despesas de cessão de créditos;
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d) despesas de câmbio;

e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

fJ despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;

c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
d) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas:
a) parcela das contribuições destinada à constituição de provi.
sões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;

VI -

no caso de empresas de capitalização:

a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;

b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional.

§ 1Q Consideram-se despesas ou encargos, para fins do disposto
neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada a dedução de
juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2Q No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições

oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas
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operações, desde que destacados de qualquer outra espécie de remuneração ou de atualização.
§ 3' A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
,iespesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lU.
§ 4' No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso lU e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 6' As exclusões de deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos
na legislação pertinente.

Art. 2' Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas juridicas mencionadas no § l' do art. 22 da Lei n'8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata aLei Complementar n' 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3' As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo poder público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado não financeiras, as equiparadas
a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.026, de 20 de junho de 1995.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de junho de 1994, exceto
o inciso I do art. l' e art. 3' no que diz respeito ao resultado positivo
da avaliação de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita, que produzirão efeitos a partir
do mês da publicação desta medida provisória.
Art. 6' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2' do art. l' do Decreto-Lei n'
2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n" 2.449, de 1988,
e a Medida Provisória n' 1.026, de 20 de junho de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.050, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTNJ e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n" 8.177, de 1 º de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3º da Lei nº
8.249/1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O art. 30 daLein'8.177, de l'demarçode 1991, alterado
pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN) a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lei Orçamentária, ou sem seus créditos adicionais, com a finalidade
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de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1· Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2· Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."
Art. 2· O art. 2· da Lei n· 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2· A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;

In -

formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor da autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
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-

(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por BrazillnvestmentBond (BIB), de que trata
o art. 1º desta lei; e nas operações de troca por bônus previstss
nos acordos de reestruturação da dívida externa.
••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

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

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
ámbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.»

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.028, de 22 de junho de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.028, de 22 de junho
de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.051, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituíção, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7", inciso XI, da Constituição.
Art. 2" Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constarregras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, periodo de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) Índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
Art. 3" A participação de que trata o art. 2" não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1" Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2" É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3" A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
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§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês
como antecipação do imposto de renda devido na declaração d~
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a respon.
sabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;

II -

arbitragem de ofertas finais.

§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5º A participação de que trata o art. 1º desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.029, de 22 de junho de 1995.

Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

2495

Art. 8 Revoga-se a Medida Provisória n 1.029, de 22 de junho
Q

Q

de 1995.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiua

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.052, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empréstimos concedidos COm recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos
Fundos de Investimentos do Nordeste e da
Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, e dá,
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q A partir de 1Q de julho de 1995, os financiamentos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que trata a Lei
n Q 7.827, de 27 de setembro de 1989, terão como custo básico a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP).
§. 1Q Os bancos administradores dos fundos de que trata este
artigo poderão cobrar dei credere de cada mutuário pelo risco de
crédito, adicionalmente ao custo previsto no caput deste artigo, de até
oito por cento ao ano.
§ 2Q OScontratos de financiamentos com recursos dos fundos de
que trata este artigo, celebrados até 30 de junho de 1995, poderão ter
os respectivos encargos financeiros ajustados, a partir de 1Q de julho
de 1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no caput e
no § 1Q, observado o critério por rata tempore.
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Art. 2º As debêntures subscritas com recursos do Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finor), do Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam), e do Fundo de Recuperação Econômica do Espí_
rito Santo (Funres), de que trata a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de
1991, terão custos básicos equivalentes à TJLP, acrescidos de outros
encargos financeiros máximos de quatro por cento ao ano.
Art. 3º Os saldos diários dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
do Finor, do Finam e do Funres, não destinados aos financiamentos
objeto de sua aplicação e disponíveis nos bancos administradores ou
operadores, serão remunerados pelos mesmos critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades de caixa do Tesouro Naciol1al.
.
Art. 4º Os bancos administradores poderão aplicar até vinte por
cento dos Fundos mencionados 110 caput do art. 1º para o fínanciamen,
to a empreendimentos e projetos do setor produtivo das respectivas
Regiões, destinados à produção ou à comercialização de bens com
reconhecida inserção internacional.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo,
bem como os saldos devedores dos financiamentos a que se destinem,
serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação
do dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco
Central do Brasil.

Art: 5º Os recursos dos Fundos mencionados no caput do art.
1º, aplicados na forma do artigo anterior, terão como remuneração a
Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado
Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do
Brasil, reajustável na mesma periodicidade da exigibilidade dos
encargos e estabelecidas em cada operação de financiamento, acrescida de dei credere definido pelos bancos administradores dos referidos Fundos, em função do risco de crédito.
Parágrafo único. Os recursos aplicados na forma do artigo anterior não terão a redução de encargos financeiros a que se refere a Lei
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.
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Art. 6º O art. 4º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, fica
acrescido do seguinte § 3º:
«§ 3º O Poder Executivo poderá, a cada exercício financeiro,
destinar até dez por cento dos recursos a serem alocados aos
respectivos fundos para realizar aporte de capital nas respectivas
instituições financeiras gestoras, que deverão destinar idêntica
quantia para o financiamento de projetos do setor produtivo das
respectivas regiões.»
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Ficam revogados o art. 12 e o parágrafo único do art. 17
da Lei n" 7.827, de 27 de setembro de 1989, e o art. 41 da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2277-2497,jun. 1995.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 85, DE 1995
Aprova o texto do Acordo-ççuadro de
Cooperação Financeira entre a República Federativa do Brasil e o Banco Europeu de
Investimento, assinado em Luxemburgo, em
19 de dezembro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
Financeira entre a República Federativa do Brasil e o Banco Europeu
de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de dezembro de
1994.
§ 1º São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer
atos que impliquem modíficação do acordo, bem como quaisquer atos
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
§ 2º São sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos termos do
art. 52, VII, da Constituição Federal, as operações de crédíto externo,
derivadas ao acordo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e de suas autarqnias e demais entidades controladas pelo
poder público federal.
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§ 3º São sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos termos do

art. 52, VIII, da Constituição Federal, as operações de crédito externo
derivadas do acordo, que tiverem a garantia da União.
'
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de maio de 1995.
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 3.6.1995

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 86, DE 1995
Aprova os textos do Acordo referente
aos Vales Postais e do Acordo referente
aos Objetos Contra-Reembolso, que são 08
Atos Opcionais emanados do XX Congresso
da União Postal Universal (UPU), realizado
em Washington, em dezembro de 1989..

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º São aprovados os textos do acordo referente aos Vales
Postais e do acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, que são
os Atos Opcionais emanados do XX Congresso da União Postal
Universal (UPU), realizado em Washington, em dezembro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão dos referidos acordos, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, 1, da Constituição
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2499-2509, jun 1995.
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Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 9.6.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 87, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Nossa Senlwra das Dores para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Limeira, Betado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato que outorga permissão à Fundação Nossa
Senhora das Dores para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep, Fed. Brasil,
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" 88, DE 1995
Aprova o textodo Protocolo ao Tratadoda
Antártida sobre Proteção do Meio Ambienk,
adotado em Madri, em 3 de outubro de 1991,
e assinado peloBrasil em 4 de outubro de 1991.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" É aprovado o texto do Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente, adotado em Madri, em 3 de
outubro de 1991, e assinado pelo Brasil em 4 de outubro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido protocolo,
bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 9.6.1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 89, DE 1995
Aprova o texto do Acordo de Assistência
Jurldica Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28
de dezembro de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Assistência Jurídica
Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai,
em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão do presente acordo, bem como
quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
C')O texto acima citado está publicado no DCC (Seção Il), de 9.6.1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 185(6):2499-2509, jun 1995.

2504
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 90, DE 1995
Aprova o texto da Convenção Interame.
ricana sobre Arbitragem Comercial Interna.
cional, concluída em 30 de janeiro de 1975
na Cidade do Panamá.
'

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre
Arbitragem Comercial Internacional, concluída em 30 de janeiro de
1975, na Cidade de Panamá.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão da referida convenção, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 9.6.1995
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 91, DE 1995
Aprova o texto da Convenção Interamerícana sobre Conflitos de Leisem Matéria de
Sociedades Mercantis, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre
Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em
Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão desta convenção, bem como
quaisquer modificações que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 21.6.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 92, DE 1995
Homologa ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão adicional
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil,
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de papel-moeda, no exercício de 1991, no
vaiar de Cr$ 2.035.000.000.000,00 (dois trio
lhões e trinta e cinco bilhões de cruzeiros).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de
1991, no valor de Cr$ 2.035.000.000.000,00 (dois trilhões e trinta e
cinco bilhões de cruzeiros).
Art. 2Q. Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 93, DE 1995
Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das
Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros,
concluída em Montevidéu, em 8 de maio de
1979.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre
Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão da referida convenção, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2499-2509, jun 1995.
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Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*)

O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 23.6.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 94, de 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República Federal da Áustria, em Viena, em 16 de julho
de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
República Federal da Áustria, em Viena, em 16 e julho de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, assim como
quaisquer ajustes que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 23.6.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONALaprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52, do Regimento Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 95, DE 1995
Escolhe o Senhor Humberto Guimarães
Souto para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, nos termos do art. 73, §
2', 11da Constituição Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q Nos termos do art. 73, § 2Q, 11 da Constituição Federal,
e do art. 105, 11 da Lei nQ 8.443, de 1992, é escolhido o Senhor
Humberto Guimarães Souto para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da Uuião.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 22 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Cal. Leis Rep. Fed. Braeil, Braeília, 185(6):2499·2509, jun 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO N" 96, DE 1995
Ratifica a decisão do Senado Federal
proferida sobre a escolha do Senhor Iram de
Almeida Saraiva para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União, nos termos do
art. 73, § 2', 11 da Constituição Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 É ratificada a decisão do Senado Federal, proferida
sobre a escolha do Senhor Iram de Almeida Saraiva para o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, § 2",
II da Constituição Federal, e do art. 105, II da Lei n" 8.443, de 1992,
bem como os atos dela decorrentes, praticados até a vigência deste
decreto legislativo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2499·2509,jun 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 20 de 1995
Autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso
(LFTE-MT) destinadas à rolagem de 100%
(cem por cento) da dívida- mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos da
Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTE-MT) destinadas
a rolagem de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária vencível
no segundo semestre de 1995.
Art. 2º A emissão autorizada deverá se realizar sob as seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 15, § 6º, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT),
criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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d) prazo: até cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

640.365

01.08.95

251.238

640.456

01.08.95

226.153.751

640.546

01.08.95

87.394.146

640.638

01.08.95

28.363.039

640.729

01.08.95

5.545.961

640.365

15.08.95

1.576.772

640.456

15.08.95

1.917.098.095

640.545

15.08.95

561.075.440

640.637

15.08.95

160.020.382

640.729

15.08.95

47.858.818

640.365

01.09.95

189.040

640.457

01.09.95

2.237.102.801

640.639

01.09.95

232.053.408

640.365

01.11.95

198.924

640.457

01.11.95

251.238

640.548

01.11.95

266.153.751

640.638

01.11.95

87.394.146

640.730

01.11.95

28.363.042

640.364

15.11.95

1.997.848

640.457

15.11.95

1.576.772

Quantidade
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Título

Vencimento

640.548

15.11.95

1.917.098.095

640.637

15.11.95

561.075.440

640.729

15.11.95

160.020.385

640.821

15.11.95

11.839.940

640.365

01.12.95

1.338.446

640.456

01.12.95

189.040

640.548

01.12.95

2.237.102.801

640.730

01.12.95

Quantidade

232.053.408
11.051.336.167

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.08.95

01.08.1996

640.366

01.08.95

01.08.95

01.11.1996

640.458

01.08.95

01.08.95

01.02.1997

640.550

01.08.95

01.08.95

01.05.1997

640.639

01.08.95

01.08.95

01.08.1997

640.731

01.08.95

15.08.95

15.08.1996

640.366

15.08.95

15.08.95

15.11.1996

640.458

15.08.95

15.08.95

15.02.1997

640.550

15.08.95

15.08;95

15.05.1997

640.639

15.08.95

15.08.95

15.08.1997

640.731

15.08.95

01.09.95

01.09.1996

640.366

01.09.95
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Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.09.95

01.12.1996

640.457

01.09.95

01.09.95

01.03.1997

640.547

01.09.95

01.09.95

01.06.1997

640.639

01.09.95

01.09.95

01.09.1997

640.731

01.09.95

01.11.95

01.11)1996

640.336

01.11.95

01.11.95

01.02.1997

640.458

01.11.95

01.11.95

01.05.1997

640.547

01.11.95

01.11.95

01.08.1997

640.639

01.11.95

01.11.95

01.11.1997

640.731

01.11.95

16.11.95

15.11.1996

640.365

15.11.95

16.11.95

15.02.1997

640.457

15.11.95

16.11.95

15.05.1997

640.546

15.11.95

16.11.95

15.08.1997

640.638

15.11.95

16.11.95

15.11 .1997

640.730

15.11.95

01.12.95

01.12.1996

640.366

01.12.95

01.12.95

01.03.1997

640.456

01.12.95

01.12.95

01.06.1997

640..548

01.12.95

01.12.95

01.09.1997

640.640

01.12.95

01.12.95

01.12.1997

640.731

01.12.95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) Autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984;
Decretos nº 1.658, de 8 de novembro de 1985; nº 1.660, de 8 de
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novembro de 1985; n" 1.605, de 19 de junho de 1989; e n" 72, de 24 de
março de 1995.
Art. 3" A autorização deverá ser exercida no prazo máximo de
duzentos e setenta dias, contados da data de publicação desta Resolução.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 21, de 1995
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar temporariamente o limite de endividamento previsto no art. 27 da Resolução
n' 11, de 1994, do Senado Federal, para
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba rLFT-PB), cujos recursos
serão destinados à rologem de 100% (cem por
cento) de sua dívida mobiliária, venclvel no
segundo semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos da
Resolução n" 11, de 1994, do Senado Federal, a elevar temporariamente o limite de endividamento previsto no art. 27 da mesma
resolução, para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da
Paraíba (LFTPB), cujos recursos serão destinados à rolagem de 100%
(cem por cento) de sua divida mobiliária, vencivel no segundo semestre de 1995.
Art. 2" A emissão autorizada se dará nas seguintes condições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilis, 185(6):2511-2530,jun 1995.
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a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
criadas pelo Decreto-lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
,
d)

prazo: até cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:

g)

Título

Vencimento

Quantidade

591826

15.07.95

342.415.082

591826

15.08.95

495.400.506

TOTAL

S37.815.588

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti.

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

17.07.95

15.07.2000

591825

17.07.95

15.08.95

15.08.2000

591827

15.08.95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Leis nº 5.121, de 27 de janeiro de 1989
e nº 6.032, de 23 de março de 1995.

Art. 3º O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias, contados da publicação desta Resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilía, 185(6):2511-2530, jun 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ

sARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 22, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado da Bahia
a emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia
(LFT-BA), destinadas ao giro de 100% (cem

por cento) da dívida mobiliaria do Estado,
vencível no segundo semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos termos
da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFTBA) destinadas ao
giro de 100% (cem por cento) da dívida mobiliária do Estado vencível
no segundo semestre de 1995.
Art. 2º A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, em correspondência com o percentual de 100%
(cem por cento) da dívida mobiliária do Estado vencível no segundo
semestre de 1995;
b)

modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d)

prazo: três anos;

e)

valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Título

Vencimento

551095

15.07.95

76.244.198.092

Quantidade

551093

15.08.95

69.593.407.875

551095

15.09.95

31.623.399.329

551095

15.10.95

162.693.067.336

551094

15.11.95

102.701.714.729

551095

15.12.95

110.210.101.758
553.065.889.119'

Total

g) previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

17.07.95

15.07.1998

551094

17.07.95

15.08.95

15.08.1998

551096

15.08.95

15.09.95

15.09.1998

551096

15.09.95

16.10.95

15.10.1998

551095

16.10.95

16.11.95

15.11.1998

551095

16.11.95

15.12.95

15.12.1998

551096

15.12.95

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis nº 4.828, de 17 de fevereiro de
1989, e 6.678, de 25 de outubro de 1994.

Art. 3º A autorização deverá ser exercida no prazo máximo de
duzentos e setenta dias a contar da data de publicação desta Resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):251l-2530,jun 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 23, DE 1995(*)
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Município
de São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" O itemg, do art. 2"da Resolução n" 94, de 27 de dezembro
de 1994, passa a ter a seguinte redação:
,<g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

02.01.95

02.01.199S

691096

02.01,95

01.02.95

01.02.1998

691096

01.02.95

01.03.95

01.03.1998

691096

01.03.95

01.03.95

01.03.1998

691096

01.03.95

03.04.95

01.04.1998

691094

03.04.95

02.05.95

01.05.1998

69'1095

02.05.95

01.06.95

01.06.1998

691096

01.06.95

01.06.95

01.06.1998

691096

01.06.95

31.05.95(*)

31.05.2000

695000

01.05.95

01.06.95(*)

01.06.2000

695000

01.06.95

01.06.95(*)

01.06.200

695000

01.06.95

(*) A serem registrados no Cetip, por se tratarem de títulos
emitidos para pagamento de precatórios judiciais."
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6J:2511-2530,jun 1995.
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Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Senado Federal, 8 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*)

Republicada noDO de 19.6.1995 (pág. 2647 deste volume).

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 25, DE 1995
Autoriza a Prefeitura do Município de
São Paulo a emitir Letras Financeiras do
Tesouro Nacional do Municipio de São Paulo

(LTFM-SP), destinadas ao giro da divida
mobiliária daquele Município, vencível no
segundo semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a
realizar operação de crédito interno, mediante a emissão de Letras
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP), cujos
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Município,
vencível no segundo semestre de 1995.
Art. 2Q A operação de crédito referida no artigo anterior será
realizada nas seguintes condições e características:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 15, § 6Q, da Resolução n" 11, de 1994, do Senado Federal, correspondendo a 100% (cem
por cento) dos títulos a serem substituídos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d)

prazo: três anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

691080

01.07.95

22.467.026.342

691079

01.08.95

27.709.185.006

691095

01.09.95

276.063.409.928

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

03.07.95

01.07.1998

691094

03.07.95

01.08.95

01.08.1998

691096

01.08.95

01.09.95

01.09.1998

691096

01.09.95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nO 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Decreto nO 27.630, de 26 de janeiro de
1989.
Art. 3° O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias a contar da vigência desta resolução.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2511-2530, jun 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 26, DE 1995
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar com o consórcio formado pelas
empresas Ferrostaal Aktiengesellchaft e a
Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktienge.
sellduüt, operação de crédito externo, no va.
lar de DM 399.530.007,20, destinada ao financiamento de bens e serviços para constru.
ção de um submarino, sistema sanar e com.
ponentes para uma corveta pertencente à Marinha do Brasil.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
com o consórcio formado pelas empresasFerrostaalAktiengesellschaft
e Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesellschaft, operação de crédito externo no valor equivalente a DM 399.530.007,20 (trezentos e
noventa e nove milhões, quinhentos e trinta mil e sete marcos alemães e vinte centavos).
Parágrafo único. A operação de crédito externo autorizada neste
artigo destina-se a financiar a aquisição de bens e serviços para
construção de um submarino, sistema sonar e componentes para uma
corveta pertencente à Marinha do Brasil.
Art. 2Q A operação de crédito autorizada se realizará sob as
seguintes condições:
.
a) valor: DM 399.530.007,20 (trezentos e noventa e nove milhões,
quinhentos e trinta mil e sete marcos alemães e vinte centavos),
sendo:

1 - DM 275.104.407,20 (duzentos e setenta e cinco milhões,
cento e quatro mil e quatrocentos e sete marcos alemães e vinte
centavos) relativo ao Contrato Comercial A;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 185(6):251l-2530,jun 1995.
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2 -DM 12.972.000,00 (doze milhões, novecentos e setenta e dois
mil marcos alemães) relativo ao Contrato Comercial B;
3 - DM 53.840.000,00 (cinqüenta e três milhões, oitocentos e
quarenta mil marcos alemães) relativo ao Contrato Comercial C;
4 - DM 57.613.600,00 (cinqüenta e sete milhões, seiscentos e
treze mil e seiscentos marcos alemães) relativo ao reajuste do Contrato Comercial A;
b) carência: seis meses a contar de cada desembolso;

c) amortização: dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas;

d) down payment:
- referente ao Contrato Comercial A:
1 - 10% (dez por cento) na data da eficácia;
2 - 10% (dez por cento) seis meses após a data da eficácia;
3 - 20% (vinte por cento) pro rata do reajustamento de preços,
após a apresentação das faturas;
- referente aos Contratos B e C;
1 - 10% (dez por cento) na data da eficácia;
2 - 10% (dez por cento) seis meses após a data da eficácia;
e)juros; à taxa da London Interbank Offered Rate (Libor) de seis
meses para o marco alemão, acrescida de margem (spread) de 1,875%
(um vírgula oitocentos e setenta e cinco por cento) a.a, sobre o saldo
devedor do principal, a partir de cada desembolso;
f) juros de mora: 1,0% (um por cento) a.a. acima da taxa de juros;
g) taxa de administração: 0,836% (zero vírgula oitocentos e trinta
e seis por cento) flat, calculada sobre o total dos empréstimos excluindo-se o valor do reajuste, ou seja, DM 2.858.421,00 (dois milhões,
oitocentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um marcos
alemães) pagável até a data da eficácia do contrato de financiamento;
h) despesas gerais: despesas com impostos, taxas de selos, etc.,
desde que efetuadas no Brasil e limitadas a 0,1% (zero vírgula um por
cento) do valor desembolsado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 27, DE 1995
Suspende a execução de dispositivos das
Leis n' 5.660, de 1979, e n' 6.085, de 1982,
ambas do Estado de Santa Catarina.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É suspensa a execução do art. 5" da Lei n" 5.660, de 4 de
dezembro de 1979, e do parágrafo único do art. 1" da Lei n" 6.085, de
1· de julho de 1982, ambas do Estado de Santa Catarina.

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
Colo Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 185(6):2511-2530,jun 1995.
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RESOLUÇÃO N" 28, DE 1995
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - R/D, no valor equivalente a até
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo no valor equivalente a US$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. Os recursos objeto da operação de crédito destinam-se a financiar, parcialmente, o projeto para o fortalecimento da
capacidade do Ministério das Relações Exteriores na área econômica
internacional.
Art. 2" A operação de crédito externo tem as seguintes características:
a) valor pretendido: o equivalente a até US$ 10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos);
b) desembolso: quatro anos a contar da vigência do contrato;
c) carência: cinco anos;
d) juros: 4% (quatro por cento) a.a., fixos sobre o saldo devedor;

e) condições de pagamento do principal: em prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, sendo a primeira
prestação paga na primeira data em que for efetuado o pagamento
dos juros, uma vez decorridos seis meses contados da data prevista
para o desembolso final dos recursos, e a última até 5 de julho de 2014;
f) condições de pagamento dos juros: semestralmente vencidos,
em 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano;
g) despesas de inspeção e supervisão: 1% (um por cento) do
financiamento a ser desembolsado na moeda de curso legal na RepúCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2511.2530,jun 1995.
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blica Federativa do Brasil, em prestações trimestrais e, tanto quanto
possível, iguais;
h) datas estipuladas para repagamento: poderão ser prorrogadas
para manter correlação com a efetiva data da assinatura do contrato;
i) finalidade: financiar, parcialmente, o projeto para o fortaleci.
mento da capacidade do Ministério das Relações Exteriores na área
econômica internacional.

Art. 3·. A autorização concedida por esta resolução deverá ser
efetivada no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados
da data de sua publicação.
Art. 4·. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 29, de 1995
Autoriza o Departamento Municipal de
Habitação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre a contrair operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal, ~
nas condições que estabelece.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É o Departamento Municipal de Habitação e Urbanismo
(Demhab), autarquia da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS),
autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal.
Art. 2º A operação de crédito obedecerá às seguintes condições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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a) valor da operação: R$ 22.293.847,86 (vinte e dois milhões,
duzentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e
oitenta e seis centavos), a preços de 1" de janeiro de 1995;

b) juros:

- nominal: 7,288% a.a. (sete vírgula duzentos e oitenta e oito por
cento ao ano);
- efetiva: 7,536% a.a (sete vírgula quinhentos e trinta e seis por
cento ao ano);
c) garantidor: Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS);
d) destinação dos recursos: transferência de débito de Guerino
S.A. - Construções e Incorporações e Urbanizadora Mentz S.A. para
o Departamento de Habitação e Urbanismo (Demhab);

e) condições de pagamento:
- do principal: em trezentos parcelas mensais, com carência de
quatro meses, pelo Sistema Francês de Amortização - Tabela Price;

- dos encargos mensais: reajuste pela equivalência salarial
plena;
- da atualização monetária: o saldo devedor e todos os demais
valores constantes do contrato serão atualizados mensalmente, na
data eleita pelo Agente, mediante a utilização de coeficiente de
remuneração básica aplicável às contas vinculadas ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
f) prazo para o exercício da autorização: duzentos e sententa dias.

Art. 3" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 30, DE 1995
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), destinadas ao giro de sua
divida mobiliária, vencivel no segundo semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da
Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas
ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no segundo semestre de
1995.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 15, § 6º, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, correspondendo a 98%
(noventa e oito por cento) dos títulos a serem substituídos;
b)

modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT),
criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até um mil oitocentos e vinte e sete dias;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) Selic e R$ 1.000,00 (um mil
reais) Cetip*;
* em decorrência desse valor de P.U., as quantidades serão
divididas por 1.000 (um mil), de forma a adequar o valor financeiro
de colocação;
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f! características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

541826

01.07.95

757.004.507

541826

01.08.95

602.633.000

541826

01.09.95

805.550.916

541826

01.10.95

764.429.538

541826

01.11.95

748.599.875

541826

01.12.95

741.616.817

545000**

15.12.95

588.280.935
5.008.115.588

Total

** encontram-se registrados no Selic;
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:

-

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

03.07.95

01.07.2000

541825

03.07.95

01.08.95

01.08.2000

541827

01.08.95

01.09.95

01.09.2000

541827

01.09.95

02.10.95

01.10.2000

541826

02.10.95

01.11.95

01.11.2000

541827

01.11.95

01.12.95

01.12.2000

541827

01.12.95

15.12.95***

01.12.2000

541813

15.12.95

*** a serem registrados no Cetip, por se tratarem de títulos
emitidos para pagamento de precatóríos judiciais;
h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n Q 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de novembro de 1988.
Art. 3Q A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias a contar da data de publicação desta resolução.
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Art. 4" Essa resolução entra em vigor na data de sua publica_
ção,

Senado Federal, 29 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO Nº 1.508, DE 31 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a subordinação do Programa de Artesanato Brasileiro, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O Programa do Artesanato Brasileiro, instituído com a
finalidade de coordenar e desenvolver atividades que visem valorizar
o artesão brasileiro, elevando o seu nível cultural, profissional, social
e econômico, bem assim desenvolver e promover o artesanato e a
empresa artesanal, passa a subordinar-se ao Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
Art. 2º Os recursos orçamentários e o acervo técnico do Programa do Artesanato Brasileiro, remanescentes do extinto Ministério do
Bem-Estar Social, serão transferidos para o Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
Art. 3º O Programa do Artesanato Brasileiro contará com recursos provenientes do orçamento do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo e de outras fontes alternativas.
Art. 4º O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
expedirá as instruções necessárias à execução do disposto neste
decreto.
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Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revoga-se o Decreto de 21 de março de 1991, que institui
o Programa do Artesanato Brasileiro.
Brasília, 31 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Dorothea Werneck

DECRETO Nº 1.509, DE 31 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a contratação de pessoal,
por tempo determinado, para atender neces.
sidade temporária de excepcional interesse
público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 37, inciso IX, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso VI, da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a contratar
pessoal, em caráter temporário, para executar serviços especializados
correlacionados com a implantação do Sistema de Vigilância da
Amazônia (Sivam).
Art. 2º O Ministro de Estado da Aeronáutica expedirá as instruções necessárias à execução deste decreto, observadas as disposições da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, em especial os arts.
2º, inciso VI, 32 , § 22 , e 7º, inciso 11.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do disposto neste
decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 31 de maio de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro José Miranda Gandra
DECRETO Nº 1.510, DE 1· DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:

Art. 1· Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, a
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Art. 2· As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e
das entidades da Administração Pública Federal indireta abrangidas
pelo Decreto n· 1.068, de 2 de março de 1994, deverão ser depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de
cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3· Fica a CVRD dispensada de observar o disposto no § 1·,
alínead, do art. 54 do Decreto n·1.204, de 29 de julho de 1994, no que
diz respeito à celebração ou repactuação de contratos de financiamentos ou de acordos comerciais por prazo superior a três meses.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1· de junbo de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
José Serra
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DECRETO NO 1.511, DE 1"DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a transformação do cargo
em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. lO Fica transformado um cargo em comissão do Grupo-jj],
reção e Assessoramento Superiores, código DAS 101.5, da Secretaria
dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça, em um cargo de
Assessor Especial, código DAS 102.5, a ser alocado no Gabinete do
Ministro de Estado da Justiça.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1" de junho de 1995; 174 da Independência e 107"da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 1.512, DE 1" DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação ao art. 45 do Regula.
menta de Promoções de Praças da Marinha,
aprovado pelo Decreto nº 684, de 19 de novembro de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o art. 59
da Lei n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1" O art. 45 do Regulamento de Promoções de Praças da
Marinha, aprovado pelo Decreto n" 684, de 19 de novembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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<<Art. 45. Os atuais Quadros Especiais de Sargentos serão
extintos a partir de 1º de janeiro de 2000 e as promoções a 2º
SG efetivadas, anualmente, em percentual fixado pelo
DGPMlCGCFN, por proposta da DPMM!CApCFN, respectivamente.
........................................................................................................»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de junho de 1995º; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

DECRETO Nº 1.513, DE 2 DE JUNHO DE 1995
Altera valores constantes do Anexo ao
Decreto n" 1.486, de 9 de maio de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1" Os valores para empenho de despesa à conta de dotações
consignadas na Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, constantes do
Anexo ao Decreto nº 1.486, de 9 de maio de 1995, referentes aos órgãos
abaixo relacionados, ficam alterados para:
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Fontes
Órgãos

R$1.000,OO

100,112,
115,151,
153,199,

Demais

Total

71.163

48.981

120.144

27.000 Ministério do Exército

286.444

93.406

379.850

31.000 Ministério da Marinha

200.870

31.233

232.103

22.000 Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO Nº 1.514, DE 5 DE JUNHO DE 1995
Altera os arts. 115, 116 e 117 doRegulamenta da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto nº 612,
de 21 dejulho de 1992, alterados pelos Decretos n's 656, de 24 de setembro de 1992, e 944,
de 30 de setembro de 1993, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 115, 116 e 117 do Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto nº 612, de
21 de julho de 1992, alterados pelos Decretos nOs 656, de 24 de
setembro de 1992, e 944, de 30 de setembro de 1993, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
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"Art. 115

.

§ F O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS)
é constituído por 22 Juntas de Recursos (JR) e oito Câmaras de
Julgamento (CaJ) e compreende as seguintes instâncias recursais:
§ 9" Os recursos interpostos contra as decisões prolatadas
pelos órgãos regionais do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), em matéria de interesse dos contribuintes, serãojulgados
em única e definitiva instância pelas Câmaras de Julgamento
(CaJ).

Art. 116

.

§ 1" A interposição de recursos independentes de garantia
de instância, facultada a realização de depósito, à disposição do
INSS, do valor do débito corrigido monetariamente e acrescido
de juros e multa de mora cabíveis, não se sujeitando a novos
acréscimos a contar da data do depósito.

§ 2" O disposto no parágrafo anterior não tem aplicação
quando se tratar de multa por infração a dispositivo da legislação
previdenciária, caso em que o recurso só terá seguimento se o
interessado o instruir com a prova do seu depósito atualizada
monetariamente, a partir da data da lavratura do auto de infração.

Art. 117. Não é admitido recurso para as Câmaras de Julgamento (CaJ), do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS), de decisão que não implique em pagamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à
revisão de que tratam os artigos 121 e 122.»

Art. 2" A junta de Recursos dos Contribuintes da Previdência
Social passa a integrar o quantitativo referido na alínea a do § 1" do
art. 115 do regulamento, com a redação dada por este decreto, ficando
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com a competência e atribuições ali estabelecidas, e com a denomina_
ção de Junta de Recursos.
Art. 3º Os processos pendentes de julgamento na Junta a que
se refere o artigo anterior passam a ser da competência das Câmaras
de Julgamento, devendo o Miuistério da Previdência e Assistência
Social providenciar a sua imediata redistribuição no estado em que
se encontram.
Art. 4º O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social tomará as providências necessárias para a execução deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

DECRETO Nº 1.515, DE 6 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre os parâmetros a serem observados para a criação, por transformação,
ou transferência de cargos em comissão ou
funções gratificadas. estabelece regras para
o acompanhamento da despesa com a remuneração dos mesmos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1º Os processos de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos
em comissão e funções gratificadas, no âmbito do Poder Executivo
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Federal, terão como valor de referência o custo unitário efetivo de
remuneração dos cargos em comissão e funções gratificadas.
Parágrafo único. Entende-se por custo unitário efetivo o valor
correspondente ao desembolso médio, realizado pelo Tesouro Nacionai, para a remuneração mensal de ocupante de cargo em comissão
ou função gratificada, em seus diversos niveis.

Art. 2" Para os fins previstos neste decreto, será denominado
DAS-Unitário o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo em
Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores códigos
DAS 101.1 e DAS 102.1.
Art. 3" As criações mediante transformação, ou transferências
de cargos em comissão ou funções gratificadas, no ámbito do Poder
Executivo Federal, adotarão como referência os quantitativos equivalentes de DAS-Unitário, por nivel de cargo ou função, constantes
no Anexo a este decreto.
Art. 4" Compete aos Ministros de Estado e aos dirigentes máximos dos órgãos da Presidência da República, autarquias e fundações, quando da nomeação ou designação de ocupantes para os
cargos em comissão e funções gratificadas, zelar pela manutenção da
despesa total com os referidos cargos e funções em nível equivalente
ao quantitativo de DAS-Unitário alocado nas respectivas estruturas
organizacionais.
Art. 5" Caberá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado informar o quantitativo de DAS-Unitário alocado nos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e submeter ao Presidente da República relatório
periódico de acompanhamento da despesa com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas.
Art. 6" Sempre que a despesa com remuneração dos cargos em
comissão e funções gratificadas dos órgãos e entidades referidos no
art. 5" exceder ao nível de despesa de que trata o art. 4", será o
excedente compensado, obrigatoriamente, no trimestre subseqüente.
Art. 7" Concluído o processo de revisão e aprovação das estruturas regimentais dos Ministérios e órgãos da Presidência da República, o Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado
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proporá ao Presidente da República a extinção dos cargos em cOmis.
são e funções gratificadas que venham a vagar em decorrência do
processo de inventário dos extintos Ministérios do Bem-Estar Social
e da Integração Regional e das Fundações Legião Brasileira de
Assistência e Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência.
Art. 8· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de junho de 1995; 174' da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
Quadro de Custos Unitários Efetivos de Remuneração
e Quantitativo Equivalente de DAS - Unitário
Quantitativo
Equivalente de
DAS - Unitário

Código

CustoUnitário

DAS 101.6 e 102.6

3.780,00

6,52

DAS 101.5 e 102.5

2.860,00

4.94

DAS 101.4 e 102.4

1.786,00

3,08

DAS 101.3 e 102.3

719,24

1,24

DAS 101.2 e 102.2

641,77

1,11

DAS 101.1 e 102.1

579,52

1,00

FG-1

182,02

0,31

FG-2

140,02

0,24

FG-3

107,70

0,19

Efetivo
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DECRETO Nº 1.516, DE 7 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a execução, no território
nacional, da Resolução 988 (1995) do Conselho de Segurança das Nações Unidas que
prorroga, até 5 de julho de 1995, o levantamento parcial das sanções contra a Iugoslávia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e de acordo com o art. 25
da Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 19.841, de
22 de novembro de 1945, e considerando a adoção, em 21 de abril de
1995, da Resolução 988 (1995) do Conselho de Segurança das Nações
Unidas,
DECRETA:
Art. 10 Fica prorrogada, até 5 de julho de 1995, a suspensão
parcial das sanções contra a República Federal da Iugoslávia, conforme disposto no Decreto nº 1.384, de 1º de fevereiro de 1995.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO Nº 1.517, DE 7 DE JUNHO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a execução, no território
nacional, da Resolução n' 733 (1992) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que
estabelece embargo ao fornecimentode armas
à Somália.
(*)

Retificado no DO de 9.6.1995 (pág. 2653 deste volume)
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o art. 25
da Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 19.841, de
22 de novembro de 1945, e considerando a adoção em 23 de janeiro
de 1992, da Resolução 733 (1992) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas que estabeleceu embargo ao fornecimento de armas e
equipamento militar à Somália,
DECRETA:
Art. 1a Ficam as autoridades brasileiras obrigadas àimplemen_
tação, no âmbito de suas respectivas atribuições, de embargo geral e
completo ao fornecimento de armas e equipamento militar à República Democrática Somali.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO Nº 1.518, DE 7 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a execução, no território
nacional, da Resolução 727 (1992) do Conse-

lho de Segurança das Nações Unidas, que
delibera sobre o embargo de armas contra a
Iugoslávia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e de acordo com o art. 25
da Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 19.841, de
1992, da Resolução 727 (1992) do Conselho de Segurança das Nações
Unidas,
DECRETA:
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Art. 1° O embargo geral e completo ao fornecimento de armas
e equipamento militar à Iugoslávia determinado no parágrafo sexto
da Resolução 713 (1991), apensa ao Decreto n? 411, de 3 de janeiro de
1992, se aplica a todas as áreas que tenham pertencido à antiga
República Socialista Federativa da Iugoslávia, independentemente
de quaisquer decisões sobre a questão do reconhecimento da independência de certos Estados sucessores.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1992; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia

DECRETO N° 1.519, DE JUNHO DE 1995
Regulamenta a Lei n' 9.015, de 30 de
março de 1995, que instituiu a «Retribuição
Variável da Comissão de Valores Mobiliários
(RVCVM)>> e a «Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSU8EP)>>, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 7° da Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995,
DECRETA:
Art. 1° A Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de
Seguros Privados (RVSUSEP) têm por finalidade estimular a melhoria da produtividade, respectivamente, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
no exercício das atividades de controle, regulação e fiscalização dos
mercados de valores mobiliários, seguros, previdência privada aberta
e capitalização.
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Parágrafo único. Receberão mensalmente a RVCVM e a RVSU.
SEP os servidores ativos e inativos de cargos efetivos dos quadros
permanentes da CVM e da Susep, e os pensionistas de servidores que
exerçam ou tenham exercido as atividades a que alude o canut deste
artigo.

Art. 2· A RVCVM e a RVSUSEP a serem atribuídas individual.
mente a cada servidor não poderá ultrapassar o valor correspondente
a oito vezes o do maior vencimento básico da tabela de cada categoria
e obedecerá aos seguintes limites máximos:
I - Para os ocupantes de cargos de Nível Superior da CVM e
da Susep, até oitenta por cento da remuneração do cargo de Ministro
de Estado;
II - para os ocupantes dos cargos de Agente Executivo da CVM
e para os ocupantes dos cargos de Nível Médio da Susep, até 45% dos
valores individuais máximos atribuídos, no mês de competência, aos
servidores referidos no inciso anterior.

Parágrafo único. O número de servidores passíveis de perceberem a RVCVM e a RVSUSEP, em montante superior a noventa e
oitenta por cento dos limites de que trata este artigo, não poderá
exceder, em cada mês, vinte e quarenta por cento, respectivamente,
do total dos que as recebem em cada caso.

Art. 3· O pagamento da RVCVM e da RVSUSEP dependerá de
avaliação de desempenho funcional do servidor,
Parágrafo único. Não fará jus à percepção da RVCVM e da
RVSUSEP o servidor que não obtiver avaliação de eficiência individual mínima.

Art. 4· Os inativos e pensionistas de servidores, que tenham
exercido as atividades referidas no caput do art. 1·, perceberão,
mensalmente, a RVCVM e a RVSUSEP proporcionalmente aos proventos que recebem, até o valor máximo pago aos servidores em
atividade de acordo com as respectivas classificação funcional e
categoria profissional, observado o disposto no artigo seguinte.
Art. 5· É vedada a percepção cumulativa das gratificações de
que trata este decreto com a Gratificação de Atividade Executiva
instituída pela Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.
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Art. 6" No âmbito da CVM e da Susep serão constituídas Comissões Gestoras, com a finalidade de acompanhar a exata aplicação
do disposto neste decreto e demais instruções pertinentes.
Art. 7" Constituem fontes de recursos para o pagamento:
I - da RVCVM, a resultante da arrecadação da Taxa de Fiscalização do Mercado de Títulos e Valores Mobiliários, instituída pela
Lei n" 7.940, de 20 de dezembro de 1989;
II - da RVSUSEP, a decorrente da arrecadação da Taxa de
FiscaIízação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência
Privada Aberta, criada pela Lei n" 7.944, de 20 de dezembro de 1989.

§ 1" Correrão, ainda, à conta das fontes de recursos referidas
neste artigo, as despesas referentes ao pagamento da RVCVM e da
RVSUSEP devida aos inativos e pensionístas.
§ 2" O montante mensal dos recursos disponíveis para pagamento da RVCVM e da RVSUSEP constituir-se-á da receita total
acumulada, respectivamente, da CVM e da Susep, após deduzidas as
quantias necessárias ao complemento das demais receitas próprias
para atendimento das despesas de custeio, para o mês de competência
do pagamento e para os três meses subseqüentes.
§ 3" Serão, ainda, provisionados, previamente ao cálculo dos
montantes da RVCVM e da RVSUSEP atribuíveis aos servidores da
CVM e da Susep, recursos correspondentes a dez por cento do total
das receitas, após deduzidos os dispêndios de custeio do mês de
competência e para os três meses subseqüentes, para fazer face a
investimentos e a eventuais despesas extraordinárias reaIízáveis até
um ano após o mês de competência do pagamento.

§ 4" Eventuais recursos proveníentes do Tesouro Nacional e os
saldos remanescentes de exercícios anteriores, inclusive os originários de superávit e de outras receitas próprias, assim como os ganhos
financeiros decorrentes da aplicação desses recursos, destinar-se-ão
ao pagamento de inativos e pensionístas da CVM e da Susep, às
despesas extraordinárias independentes de atos de gestão e ao financiamento de programas de investimentos aprovados pelo Minístro de
Estado da Fazenda.
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Art. 8" O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessanas à execução do disposto neste decreto, especialmente
quanto aos critérios de avaliação de desempenho funcional e de
avaliação de eficiência funcional dos servidores da CVM e da Susep.
Art. 9" Até que sejam expedidas as instruções a que se refere o
artigo anterior, a RVCVM e a RVSUSEP serão pagas de acordo com
os critérios de avaliação atualmente utilizados para aferição do desempenho dos servidores da.cVM e da Susep.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 1.520, DE 12 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a vinculação, competências
e composição da Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança (CTNBio), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n" 8.974, de 5 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(BTNBio) vincula-se ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia,
do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Art. 2" Compete à CTNBio;
I - propor ao Presidente da República a Política Nacional de
Biossegurança;
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II - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e
científico na biossegurança e em áreas afins, objetivando à segurança
dos consumidores e da população em geral, com permanente cuidado
à proteção do meio ambiente;
III - relacionar-se com instituições voltadas para a engenharia
genética e a biossegurança em nível nacional e internacional;
N - propor ao Presidente da República o Código de Ética das
Manipulações Genéticas;
V - estabelecer normas e regulamentos relativos às atividades
e projetos relacionados a organismos geneticamente modificado
(OGM);
VI - classificar os OGM segundo o seu grau de risco, definindo
o nível de biossegurança, conforme as normas estabelecidas na regulamentação da Lei nº 8.974, de 1995, bem como definir as atividades
consideradas insalubres e periculosas;
VII - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Interna de Biossegurança (CIBio), no âmbito de cada instituição
que se dedique ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização das técnicas de engenharia genética;
VIII - emitir parecer técnico conclusivo sobre os projetos relacionados a OGM pertencentes ao Grupo lI, conforme definido no
Anexo I da Lei nº 8.974, de 1995, encaminhando-o aos órgãos competentes;
IX - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo
de investigação de acidentes e de enfermidades verificadas no curso
dos projetos e das atividades na área de engenharia genética, bem
como na fiscalização e monitorização desses projetos e atividades;
X - emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre qualquer
liberação no meio ambiente de OGM, encaminhando-o ao órgão competente;
XI - divulgar no Diário Oficial da União, previamente ao
processo de análise, extrato dos pleitos que forem submetidos à sua
aprovação, referentes à liberação de OGM no meio ambiente, excluindo-se as informações sigilosas apontadas pelo proponente e assim por
ela consideradas;
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XII - emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre registro,
utilização e comercialização de produto contendo OGM ou derivado,
encaminhando-o ao órgão de fiscalização competente;
XIII - exigir, como documentação adicional, se entender necessário, o Estudo de Impacto Ambiental (ElA) e do respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) de projetos e aplicação
que envolvam a liberação de OGM no meio ambiente, além das
exigências específicas para o nível de risco estabelecido na regulamentação da Lei n· 8.974, de 1995;
XIV - emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança das
instalações destinadas a qualquer atividade ou projeto que envolva
OGM, previamente ao seu funcionamento ou sempre que houver
alteração de qualquer componente que possa modificar as condições
de segurança pré-estabelecidas;
XV - recrutar consultores ad MC quando julgar necessário;
XVI - propor modificações na regulamentação da Lei n· 8.974,
de 1995, quando considerar necessário;
XVII - elaborar e aprovar seu regimento interno no prazo de
trinta dias, após sua instalação.
Art. 3· A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio), composta de membros efetivos e suplentes, designados
pelo Presidente da República, será constituída por:
I - oito especialistas de notório saber cientifico e técnico,em
exercício na área de biotecnologia, sendo dois da área humana, dois
da área animal, dois da área vegetal e dois da área ambiental;
II - um representante de cada um dos seguintes Ministérios,
indicados pelos respectivos Titulares:
a) da Ciência e Tecnologia;
b) da Saúde;
c) do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
d) da Educação e do Desporto;
e) das Relações Exteriores;
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UI - dois representantes do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, sendo um da área vegetal e
outro da área animal, indicados pelo respectivo Titular;

N - um representante do órgão legalmente constituído de
defesa do consumidor;
V - um representante de associações representativas do setor
empresarial de biotecnologia a ser indicado pelo Ministério de Estado
da Ciência e Tecnologia, a partir de listas triplices encaminhadas
pelas associações referidas, desde que legalmente constituídas;

VI - um representante de órgão legalmente constituído, de
proteção à saúde do trabalhador.
§ 1· Os representantes de que tratam os incisos I, N e VI serão
indicados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.
§ 2· O mandato dos membros da CTNBio será de três anos,
podendo ser reconduzidos uma única vez.

§ 3· A cada três anos, a composição da CTNBio será renovada

nametade de seus membros.
§ 4· As deliberações da CTNBio serão tomadas por, no mínimo,
2/3 do total de seus membros.

Art. 4· O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia designará
um dos membros da CTNBio para exercer a presidência da comissão,
a partir de lista tríplice elaborada pelo Colegiado, durante a sessão
de sua instalação.
Parágrafo único. O mandato do Presidente da CNTBio será de
um ano, podendo ser renovado por dois períodos consecutivos.

Art. 5· As funções e atividades desenvolvidas pelos membros
da CTNBio serão consideradas de alta relevãncia e honoríferas, não
recebendo em decorrência de tais funções e atividades qualquer
remuneração, ressalvado o pagamento das despesas de locomoção e
estada nos períodos das reuniões.
Art. 6· A CTNBio contará com uma Secretaria Executiva, a
ser exercida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que proverá o
apoio técnico e administrativo à comissão.
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Art. 7º O Ministério da Ciência e Tecnologia adotará as providências necessárias para inclusão em seu orçamento de recursos
específicos para funcionamento da CTNBio.
Art. 8º A CTNBio constituirá, dentre seus membros efetivos
e suplentes, Comissões Setoriais Específicas para apoiar tecnicamente os órgãos de fiscalização dos Ministérios da Saúde, da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária e do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com relação às competências
que lhes são atribuídas pela Lei nº 8.974, de 1995.
Art.9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
José Eduardo de Andrade Vieira
João Batista Araújo e Oliveira
José Carlos Seixas
José Israel Vargas
Gustavo Krause
DECRETO Nº 1.521, DE 13 DE JUNHO DE 1995
Altera valores constantes do Anexo ao
Decreto nº 1.486, de 9 de maio de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
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Art. 1º Os valores para o empenho de despesas à conta de
dotações consignadas na Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
constantes do anexo ao Decreto nº 1.486, de 9 de maio de 1995,
referentes aos órgãos abaixo relacionados, ficam alterados para:
R$ 1.000,00
Fontes

Total

Órgãos

100,112,115
151,153,199

Demais

20.104 - Secretaria de Assuntos Estratégicos

40.767

125

40.892

35.000 -Ministério das Relações Exteriores

118.882

16.337

135.219

39.000 - Ministério dos Transportes

259.872

154.296

414.168

Art. 2º Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO Nº 1.522, DE 13 DE JUNHO DE 1995
Altera o Regulamento Consolidado do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), aprovado pelo Decreto n' 99.684, de
8 de novembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA;
Art. 1º Os arts. 66 e 67 do Regulamento Consolidado do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, aprovado pelo Decreto nº 99.684,
de 8 de novembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 66. Ao Ministério do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Gestor da aplicação dos recursos do FGTS, compete:
I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação
do FGTS, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos
pelo Conselho Curador;
II - expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para a implementação dos programas aprovados pelo
Conselho Curador;
III - definir as metas a serem alcançadas pelos programas
de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana;
N - estabelecer os critérios, procedimentos e parãmetros
básico para a análise, seleção, contratação, acompanhamento e
avaliação dos projetos a serem financiados com recursos do
FGTS, com observância dos objetivos da política nacional de
desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, estabelecidas pelo Governo Federal;
V - definir as prioridades, a metodologia e os parãmetros
básicos que nortearão a elaboração dos orçamentos e planos
plurianuais de aplicação dos recursos do FGTS;
VI - elaborar os orçamentos anuais e planos plurianuais
de aplicação dos recursos, discriminando-os por Unidade da
Federação e submetendo-os, até 31 de julho de cada ano, ao
Conselho Curador;
VII - acompanhar a execução dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, decorrentes da aplicação dos recursos do FGTS, implementadas pelo
Agente Operador;
VIII - subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos
necessários ao aprimoramento dos programas de habitação popular, saneamento e infra-estrutura urbana;
IX -

submeter ao Conselho Curador as contas do FGTS.
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Parágrafo único. O Gestor da aplicação poderá firmar convênios com os Governos dos Estados e do Distrito Federal para,
por intermédio de instâncias coligiadas constituídas de representantes do governo estadual, dos governos municipais, quando
houver, e da sociedade civil, em igual número, enquadrar, hierarquizar os pleitos de operações de crédito com recursos do
FGTS.»

«Art. 67, Cabe à CEF, na qualidade de Agente Operador do
FTGS:
I - centralizar os recursos do FGTS, participar da rede
incumbida de sua arrecadação, manter e controlar as contas
vinculadas e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes;
II - definir os procedimentos operacionais necessários à
execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana e ao cumprimento das resoluções do
Conselho Curador e dos atos normativos do Gestor da aplicação
do FGTS;
III - expedir atos normativos referentes aos procedimentos administrativos e operacionais dos bancos depositários, dos
agentes financeiros e promotores e promotores, dos tomadores
dos recursos, dos empregadores e dos trabalhadores, integrantes
do sistema do FTGS;
IV - analisar, sob os aspectos jurídico e de viabilidade
técnica, econômica e financeira, os projetos de habitação popular,
infra-estrutura urbana, e saneamento básico a serem financiados
com recursos do FGTS;
V - avaliar o desempenho e li capacidade econômico-financeira dos agentes envolvidos nas operações de crédito com
recursos do FGTS;
VI - conceder os créditos para as operações previamente
selecionadas e hierarquizadas, desde que consideradas viáveis,
de acordo com o disposto no inciso IV deste artigo, responsabilizando-se pelo acompanhamento de sua execução e zelando pela
correta aplicação dos recursos;
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VII - formalizar convênios com a rede bancária para recebimento de pagamento do FGTS, em conformidade com o disposto
pelo Conselho Curador;
VIII - celebrar convênios e contratos, visando à aplicação
dos recursos do FGTS, em conformidade com o disposto pelo
Conselho Curador;
IX - elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao
Gestor da aplicação;
X - implementar os atos do Gestor relativos à alocação e
à aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho curador;
XI -

emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

XII - apresentar relatórios gerenciais periódicos e, sempre que solicitadas, outras informações, com a finalidade de
proporcionar ao Gestor da Aplicação e ao Conselho Curador
meios para avaliar o desempenho dos programas, nos seus aspectos físico, econômico-financeiro, social e institucional, e sua conformidade com as diretrizes governamentais."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1.287, de 21 de outubro de 1994.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
José Serra
DECRETO Nº 1.523, DE 13 DE JUNHO DE 1995
Altera os arts. 5 Q, 6 Q, 10 e 11 do Decreto
n' 99.274, de 6 de junhu de 1990, que regula.
menta as Leis n'ls 6.902, de 27 de abril de
1981, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá
outras providências.

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

Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 10 e 11 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho
de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º Integram o Plenário do Conama:
I - o Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, que presidirá;

II - o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que será o
Secretário-Executivo do Conselho;

III -

o Presidente do lbama;

IV - um representante de cada um dos Ministérios, das
Secretarias da Presidência da República e do lbama, indicados
pelos respectivos titulares;
V - um representante de cada um dos Governos estaduais e do Distrito Federal, indicados pelos respectivos Governadores;

VI - um representante de cada uma das seguintes entidades, indicados pelos respectivos titulares:
f) da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente
(Anamma),

§ 2º Os representantes referidos nos incisos IV, V, VI e
VIII, e respectivos suplentes, serão designados pelo Presidente
do Conama.»

Art. 6º

..

§ 3º O Presidente do Conama será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo Secretário-Executivo, e, na falta
deste, pelo Presidente do lbama.
.................................................................................................»
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«Art. 10. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, sem prejuízo das demais
competências que lhe são legalmente conferidas, prover os serv],
ços de Secretaria Executiva do Conama e das suas Câmaras
'I'écnicas.»
«Art. 11. Para atender ao suporte técnico e administrativo
do Conama, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri.
cos e da Amazônia Legal deverá:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 99.355, de 27 de junho de 1990.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO NO 1.524, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Aprova o Estatuto da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n" 8.970, de 28 de dezembro de 1994,
DECRETA:

Art. I" Fica aprovado o anexo Estatuto da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa pública vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, conforme deliberação da Assembléia
Geral de Acionistas, realizada em 12 de abril de 1995, na sede da
Companhia, em Brasília - DF.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se os Decretos nOs 919, de 8 de setembro de
1993, e 1.004, de 8 de dezembro de 1993.
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Brasília, 20 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
ESTATUTO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM)
CAPÍTULO I
Da Companhia, Natureza e Objeto
Art. 1" A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), que tem por objeto as atribuições do Serviço Geológico do
Brasil, é uma empresa pública constituída pela União e vinculada ao
Ministério das Minas e Energia.

Art. 2" A CPRM reger-se-á pela Lei n" 8.970, de 28 de dezembro
de 1994, pela legislação a ela aplicável e às sociedades por ações e pelo
presente estatuto.
Art. 3" A CPRM funcionará por tempo indeterminado, tem sede
e foro na Capital Federal e poderá estabelecer, no País e no exterior,
escritórios, dependências, filiaís ou sucursaís, bem como participar
do capital de outras sociedades, observada a legislação vigente.
Art. 4" A CPRM tem por objeto:
I - subsidiar a formulação da política mineral e geológica,
participar do planejamento, da coordenação e executar os serviços de
geologia e hidrologia de responsabilidade da União em todo o território nacional;

II - estimular o descobrimento e o aproveitamento dos recursos mineraís e hídricos do País;

III - orientar, incentivar e cooperar com entidades públicas ou
privadas na realização de pesquisas e estudos destinados ao aproveitamento dos recursos mineraís e hídricos do País;
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IV - elaborar sistemas de informações, cartas e mapas que
traduzam o conhecimento geológico e hidrológico nacional, tornando,
o acessível aos interessados;
V - colaborar em projetos de preservação do meio ambiente
em ação complementar à dos órgãos competentes da administraçã~
pública federal, estadual e municipal;

VI - realizar pesquisas e estudos relacionados com os fenôms,
nos naturais ligados à terra, tais como terremotos, deslizamentos
enchentes, secas, desertificação e outros, bem como os relacionados
Paleontologia e à Geologia Marinha;

à

VII - dar apoio técnico e científico aos órgãos da administração
pública federal, estadual e municipal, no âmbito de sua área de
atuação.
§ 1· De acordo com o disposto no § 1·, do art. 2·, da Lei n· 8.970,
de 28 de dezembro de 1994, consideram-se:
a) recursos minerais: as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis encontradas na superfície ou no
interior da terra, bem como na plataforma submarina;

b) recursos hídricos: as águas de superfície e as águas subterrâneas.

§ 2· Nos recursos definidos no parágrafo anterior não se incluem o petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros.

Art. 5· Para a consecução de seus objetivos sociais, incumbe à
CPRM:
I - dominar o conhecimento das Geociências, nelas incluídas
a Geologia em seus diversos campos, a Hidrologia, a Paleontologia e
outras ciências afins, bem como gerir, promover e divulgar os resultados, os dados técnicos e as informações científicas obtidas, no
âmbito de sua competência;
II - planejar, coordenar e executar os levantamentos geológicos básicos de responsabilidade da União, encarregando-se da guarda, sistematização e permanente atualização dos acervos de documentos, amostras e registros históricos que compõem a memória
geológica nacional;
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III - realizar, diretamente ou em cooperação com entidades
públicas e privadas, estudos, pesquisas e projetos científicos, tecnológicos, econômicos e jurídicos em sua área de competência;
IV - executar trabalhos geológicos e hidrológicos específicos,
de responsabilidade de outros órgãos da administração pública, mediante convênio, contrato ou parceria;
V - estimular e apoiar o ensino e a pesquisa das geociências
no País, bem como o trabalho acadêmico em geral nas áreas correlatas
ao seu objeto social;
VI - integrar-se ao processo de desenvolvimento científico e
tecnológico da geologia, mineração, hidrologia e áreas correlatas,
mediante criação ou aperfeiçoamento de processos tecnológicos, ou,
ainda, estimulando e apoiando a pesquisa científica e tecnológica;
VII - promover e apoiar a formação, o treinamento, o aperfeiçoamento e a especialização de profissionais necessários à manutenção de um quadro técnico compatível com suas atividades;
VIII -

prestar consultoria, assistência técnica e apoio científico;

IX - executrar outras e quaisquer atividades conexas e aíins
aos seus objetivos, inclusive a prestação de serviços.

Art. 6" No interesse nacional, a CPRM poderá realizar pesquisa
mineral, conforme definida em lei, não se lhe aplicando, nesse caso,
o disposto nos artigos 31 e 32 do Decreto-Lei n" 227, de 28 de fevereiro
de 1967 - Código de Mineração.
§ 1" O Ministro de Estado de Minas e Energia determinará à
CPRM, em ato específico, a realização da pesquisa mineral de que
trata este artigo.
§ 2º Aprovado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) o relatório de pesquisa apresentado pela CPRM, fica esta
autorizada a negociar a cessão dos respectivos direitos à concessão de
lavra da jazida pesquisada.

§ 3" O adquirente dos resultados dos trabalhos de pesquisa terá
o prazo de cento e oitenta dias, a contar da efetivação da cessão e
transferência dos direitos respectivos, para requerer a concessão de
lavra.
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§ 4º Findo o prazo, previsto no parágrafo anterior, sem qUe
tenha sido requerida a concessão de lavra ou não satisfeitos os requisitos
legais para a outorga da concessão, caducará o respectivo direito, deven,
do a CPRM proceder a nova negociação, na forma do § 2º.
Art. 7º É facultado à CPRM executar suas atividades, no
Brasil e no exterior, diretamente ou por convênios, ajustes, acordos e
contratos com órgãos, especialistas e entidades públicas e privadas e
mediante associação ou parceria com outras instituições e empresas.
CAPÍTULO II
Do Capital Social

Art. 8º O Capital Social integralizado é de R$ 27.211.910,34
(vinte e sete milhões, duzentos e onze mil, novecentos e dez reais e
trinta e quatro centavos), dividido em 3.275.117 (três milhões duzentos e setenta e cinco mil cento e dezessete) ações ordinárias e 394.612
(trezentos e noventa e quatro mil seiscentas e doze) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
Art. 9º O Capital Social da CPRM poderá ser aumentado
mediante a capitalização de recursos que a União destinar a esse fim,
por deliberação da Assembléia Geral, obedecidos os preceitos legais e
sujeito o aumento à aprovação do Presidente da República.
CAPÍTULO III
Dos Acionistas

Art. 10. A CPRM poderá admitir como acionistas:
I - pessoas jurídicas de direito público interno;
II - entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios.
CAPÍTULO IV
Da Assembléia Geral

Art. 11. A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á, anualmente, até o dia 30 de abril, em local, data e hora previamente fixados
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pelo Conselho de Administração, para deliberar sobre as matérias de
sua competência, na forma da lei.
Parágrafo único. Caberá à Assembléia Geral Ordinária eleger
quatro membros do Conselho de Administração e os membros do
Conselho Fiscal, bem como fixar a remuneração de seu Presidente e
Conselheiros, do Diretor-Presidente, dos Diretores e dos membros do
Conselho Fiscal.
Art. 12. A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á, mediante convocação, na forma da lei, para deliberar sobre assuntos de
interesse da Companhia, especialmente para:
I
reforma do estatuto;
H - aumento ou redução do capital;
IH - emissão de ações para integralização em bens, direitos e
créditos;
IV - participação no capital de outras sociedades, observada a
legislação vigente.
Art. 13. O acionista poderá ser representado nas Assembléias
Gerais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, mediante procuração com poderes especiais, sendo que, neste caso como nos de
representação legal, os respectivos instrumentos deverão ser depositados na sede da Companhia até a véspera do dia marcado para a
realização da Assembléia Geral.
Art. 14. A presidência da Assembléia Geral caberá ao Presidente do Conselho de Administração, que poderá, entretanto, delegá-la
ao Diretor-Presidente.
Parágrafo único. A presidência escolherá, dentre os acionistas
presentes, um ou mais secretários, para elaboração da ata dos trabalhos e das resoluções da Assembléia Geral, que será lavrada em livro
próprio, na forma da lei.
CAPÍTULO V
Da Administração

Art. 15. A CPRM será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva.
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Art. 16. O Conselho de Administração será constituído:
I - de um Presidente, nomeado pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia, e demissível
adnutum;
H - do Diretor-Presidente, que exercerá a Vice-Presidência do
Colegiado;
IH - de quatro Conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral,
três dos quais indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia,
dentre profissionais de notória experiência das comunidades geocientífica e empresarial do setor mineral e hídrico do País e um indicado
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, observada a
legislação aplicável.
Parágrafo único. O mandato dos Conselheiros é de dois anos.

Art. 17. A Diretoria Executiva será constituída do Diretor-Presidente e de até quatro Diretores, todos eleitos pelo Conselho de
Administração.
§ l' O Diretor-Presidente e os Diretores exercerão o cargo em
regime de tempo integral e de dedicação exclusiva ao serviço da
Companhia.
§ 2' O Diretor-Presidente e os Diretores farão jus ao gozo de
férias anuais remuneradas de trinta dias com um terço a mais do que
os honorários normais e ao pagamento de uma remuneração adicional, no mês de dezembro, de valor igual à última que lhes for devida.
§ 3' O mandato do Diretor-Presidente e dos Diretores é de três
anos.

Art. 18. Os membros dos órgãos de administração deverão ser
brasileiros, residentes no País e de reconhecida capacidade técnica e
administrativa.
Art. 19. Não podem ser membros dos órgãos de administração,
além dos impedidos legalmente, os que neles tiverem ascendentes,
descendentes, colaterais ou parentes afinis até terceiro grau.
Art. 20. Cada membro dos órgãos de administração deverá ao
assumir e ao deixar o cargo ou função, e anualmente, apresentar
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declaração de bens, cuja guarda caberá ao órgão competente da
Companhia, nos termos da lei.
Art. 21. Cumprida a formalidade prevista no artigo anterior, a
investidura far-se-á como se segue, dispensada a caução:
I - o Presidente da Conselho de Administração e os Conselheiros, mediante termo de posse lavrado em livro próprio, assinado
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e pelos empossados;
II - o Diretor-Presidente e os Diretores, mediante termo de
posse lavrado em livro próprio, assinado pelo Ministro de Estado de
Minas e Energia, pelo Presidente do Conselho de Administração e
pelos empossados;
Parágrafo único. A investidura do Diretor-Presidente na função
de Conselheiro far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio,
assinado pelo Presidente do Conselho e pelo empossado.
Art. 22. São permitidas a reeleição dos Conselheiros e a recondução dos Diretores.
Art. 23. Os membros dos órgãos de administração serão responsáveis, nos termos da lei, pelos prejuízos que causarem à Companhia,
devidamente apurados pelos órgãos competentes, responsabilidade
essa que será pessoal ou solidária, conforme se tratar de ato individual ou de deliberação colegiada.
Art. 24. Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas, sem motivo justificado, a critério
do Conselho de Administração, e o Diretor que se afastar do exercício
de suas funções por mais de trinta dias seguidos, salvo em caso de
licença.
Parágrafo único. A concessão de licença ao Diretor-Presidente é
da competência do Conselho de Administração, que designará o
substituto dentre os demais Diretores, e a concessão de licença a
Diretor é da competência do Diretor-Presidente.
Art. 25. Em caso de vacância da função de Conselheiro ou do
cargo de Diretor, o substituto será designado pelos Conselheiros
remanescentes, ouvidos os Ministros de Estado de Minas e Energia
ou do Planejamento e Orçamento, conforme o caso, que servirá até a
primeira Assembléia-Geral.
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Parágrafo único. O Conselheiro ou o Diretor designado na forma
deste artigo completará o prazo de mandato do substituído.
Art. 26. Findo o mandato de Conselheiro ou de Diretor, estes
permanecerão no pleno exercício da função ou do cargo, até a posse
dos respectivos substitutos.
Art. 27. As atividades da CPRM serão exercidas por meio de
órgãos centrais e regionais integrantes de estrutura organizacional
estabelecida em Plano Básico, aprovado pelo Conselho de Administração.

Seção!
Das Substituições
Art. 28. O Diretor-Presidente designará o Diretor que o substituirá nas suas ausências ou impedimentos.
Parágrafo único. O Diretor substituto do Diretor-Presidente,
quando no exercício do cargo respectivo, exercê-lo-á na plenitude dos
poderes estatutários.
Art. 29. No caso de ausência ou impedimento de qualquer Diretor, os seus encargos serão assumidos por outro Diretor, mediante
designação do Diretor-Presidente.

Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 30. O Conselho de Administração é o órgão de orientação
e direção superior da CPRM e reunir-se-á, ordinariamente, a cada
três meses, por convocação do Presidente, com a presença deste e da
maioria de seus membros e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.
§ 1" O Conselho de Administração deliberará sempre por maioria simples de votos.
§ 2" O Presidente, nas reuniões do Conselho de Administração,
além do voto pessoal, terá o de desempate.
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§ 3º Das reuniões do Conselho serão lavradas atas em livro
próprio.
§ 4º As reuniões do Conselho de Administração poderão ser
realizadas em qualquer parte do território nacional onde a CPRI,1
mantiver escritório ou dependência regional.
Art. 31. Ao Conselho de Administração, além de suas atribuições legais, compete deliberar sobre planos, programas e normas de
ação, estrutura organizacional básica, ordem econômica e financeira
e, especificamente:
I - aprovar as diretrizes e os instrumentos de planejamento,
os programas de trabalho, as propostas de orçamento anual e suas
alterações, bem como o Plano Básico referido no art. 27 deste Estatuto;
II - decidir sobre alienação e oneração de bens imóveis;
III - estabelecer critérios para celebração de convênios, contratos e acordos, de natureza técnica, administrativa, científica e
cultural, bem como para a negociação dos resultados de pesquisas
minerais realizadas pela CPRM;
IV - deliberar sobre empréstimos em geral contraídos pela
empresa;
V - designar e dispensar, por proposta da Diretoria Executiva, o titular do órgão de auditoria interna da CPRM;

VI - manifestar-se sobre qualquer assunto que, em decorrência de lei ou do estatuto, dependa de deliberação do Conselho de
Administração ou da Assembléia Geral de Acionistas;
VII - deliberar sobre casos que a Diretoria Executiva entenda
devam ser submetidos ao Conselho de Administração;
VIII - resolver os casos omissos neste Estatuto.

SeçãollI
Da Diretoria Executiva
Art. 32. A Diretoria Executiva é o órgão de direção geral da
Companhia, cabendo-lhe a representação da CPRM e, precipuamenCol. Leis Rep. Fed. Brasil,
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te, exercer a gestão dos negócios da sociedade, de acordo com a missão,
os objetivos, as estratégias e diretrizes aprovadas pelo Conselho de
Administração.
Art. 33. A Diretoria Executiva reunir-se-á sempre que necesaá,
rio e no minimo a cada 30 dias sob a presidência do Diretor-Presidente
ou, na ausência deste, do Diretor por ele indicado, com a maioria de
seus membros, em qualquer parte do território nacional onde a CPRM
mantiver escritório ou dependência regional.
§ l' A Diretoria Executiva deliberará sempre por maioria sim.
ples de votos.
§ 2' O Diretor-Presidente, nas reuniões da Diretoria Executiva,
além do voto pessoal, terá o de qualidade.
§ 3" As deliberações da Diretoria Executiva serão transcritas
em livro próprio.

Art. 34. À Diretoria Executiva compete:
I -

propor ao Conselho de Administração:

a) planos e orçamentos e em especial o Plano Básico referido
no art. 27, programas, normas gerais, ou suas alterações, e outros
documentos normativos necessários à orientação do funcionamento da Companhia;
b) alterações do estatuto;

c) a designação e a dispensa do titular do órgão de auditoria
interna da CPRM;
d) alienação e oneração de bens imóveis;

e) a criação, transformação ou extinção de órgãos regionais,
dependências, filiais, sucursais e escritórios no Pais e no exterior.
H - deliberar sobre atos, contratos, convênios, ajustes e acordos necessários à consecução do objeto social da CPRM;

IH - estabelecer e modificar a estrutura organizacional da
CPRM, bem como criar ou extinguir órgãos temporários, observadas
as linhas gerais do Plano Básico referido no art. 27 deste estatuto;
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IV - decidir sobre a distribuição aos Diretores, por proposta do
Diretor-Presidente, dos encargos correspondentes às respectivas
áreas definidas no Plano Básico;
V - aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, a designação dos titulares de órgãos diretamente subordinados a membros da Diretoria Executiva;
VI - elaborar e definir, em consonância com as normas gerais
aprovadas pelo Conselho de Administração, as regras específicas e os
procedimentos administrativos a serem observados nas atividades da
Companhia;
VII - instituir e implantar o quadro geral de pessoal, bem como
os planos de classificação e avaliação de cargos, de desenvolvimento
de recursos humanos, de remuneração e vantagens, obedecidas as
normas e diretrizes do Governo Federal;
VIII - deliberar e decidir sobre aquisição de bens imóveis, alienação, aquisição e oneração de outros bens, prestação de garantias e
compromissos arbitrais, no limite de sua competência;
IX - autorizar atos de renúncia ou transação, judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências;
X - encaminhar ao Conselho de Administração o Relatório
Anual da Administração e respectivas demonstrações financeiras,
bem como informações periódicas, boletins e demonstrativos do estado e do andamento dos programas e atividades da CPRM.
Art. 35. A iniciativa das proposições à Diretoria Executiva será
do Diretor-Presidente ou dos Diretores.

Seção IV
Do Diretor-Presidente
Art. 36. Cabe ao Diretor-Presidente a direção, a supervisão e a
coordenação dos trabalhos da Diretoria Executiva e orientar, coordenar e impulsionar as atividades da Companhia.
Art. 37. São atribuições do Diretor-Presidente:
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I - representar a CPRM, em JUlZO ou fora dele, inclusive
perante as autoridades e órgãos públicos, podendo delegar, desde qus
expressamente, tais poderes a outro Diretor;
11 - dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as ativida_
des, os negócios e os interesses da CPRM, podendo fazê-lo diretamen.
te ou através do acompanhamento da ação dos Diretores e dentro das
diretrizes e deliberação dos órgãos superiores;

111 - ser o interlocutor da Diretoria Executiva junto ao Ministro de Estado de Minas e Energia;
IV - presidir as reuniões da Diretoria Executiva, cujos trabalhos orientará e coordenará;
V - propor ao Conselho de Administração e à Diretoria Exs.
cutiva medidas consideradas necessárias aos interesses da CPRM,
bem como praticar atos de urgência ad referendum do Conselho de
Administração, ou da Diretoria Executiva;
Vl - designar, dentre os Diretores da Companhia, seu substí.
tuto eventual;

VlI
VlII

delegar competência executiva e decisória aos Diretores;
constituir mandatários, procuradores ou prepostos;

IX
nomear, contratar, comissionar, promover, transferir, ceder, elogiar, punir e demitir empregados, bem como praticar os
demais atos de administração, facultada a delegação de tais poderes
a Diretores e titulares de órgãos da CPRM;

X - designar Diretores, empregados ou prepostos da Companhia para missões no exterior, obedecida a legislação vigente;
XI - assinar atos, contratos e convênios e, conjuntamente com
outro Diretor, movimentar os recursos financeiros, podendo outorgar
essas competências aos demais Diretores e, dentro de limites e
condições determinados pela Diretoria Executiva, a procuradores,
empregados ou não da CPRM;

XII - manter o Conselho de Administração informado sobre as
atividades da CPRM, as ocorrências de monta e os assuntos relacionados com o objeto social;
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XIII

participar do Conselho de Administração;
Seção V

Dos Diretores
Art. 38. Os Diretores, além dos deveres e responsabilidades
próprias previstos em lei e decorrentes da qualidade de membros da
Diretoria Executiva, onde terão o direito de voto pessoal, serão os
gestores das áreas de atividades que lhes forem atribuídas pela
Diretoria Executiva, mantendo-a permanentemente informada de
seus atos.
CAPÍTULO VI
Do Conselho Fiscal
Art. 39. O Conselho Fiscal, com as atribnições e deveres previstos em lei, compõe-se de três membros, eleitos anualmente pela
Assembléia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos, sendo que um
deles será eleito pelos acionistas possnidores de ações ordinárias
minoritárias, outro mediante indicação do Ministro de Estado de
Minas e Energia, e o terceiro pelo Ministro de Estado da Fazenda,
como representante do Tesouro Nacional.
Art. 40. Cada membro do Conselho Fiscal terá um suplente,
eleito pela forma estabelecida no artigo anterior.
Art. 41. As reuniões do Conselho Fiscal serão presididas por um
de seus membros, mediante rodízio.
Art. 42. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por
maioria simples de votos e lançadas no livro de Atas e Pareceres do
Conselho Fiscal.
CAPÍTULO VII
Do Pessoal
Art. 43. Aplica-se ao pessoal da CPRM o regime jurídico estabelecido pela legislação trabalhista.
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Art. 44. Além do pessoal referido no art. 11 da Lei nº 8.970, de
28 de dezembro de 1994, a Companhia terá pessoal admitido mediante processos de seleção e poderá dispor de especialistas e prestadores
de serviços, contratados na forma da lei.
Parágrafo único. Os empregados da CPRM serão admitidos
através de processo seletivo externo, na forma estabelecida em norma
aprovada pela Diretoria Executiva, na qual devem estar expressos os
princípios de competição e.igualdads.
Art. 45. De conformidade com o art. 11 da Lei nº 8.970, de 28
de dezembro de 1994, ficam assegurados os direitos e vantagens dos
empregados da Companhia, pertencentes ao seu quadro de pessoal
na data de publicação da referida lei, especialmente seu adequado
reenquadramento nas funções que estiverem exercendo.
Art. 46. A CPRM promoverá e apoiará a formação e o aperfeiçoamento do pessoal necessário aos seus serviços, contribuindo para
a organização, o custeio e o financiamento de cursos, a concessão de
bolsas de estudo e a realização de estágios de treinamento no País e
no exterior, além do intercâmbio de profissionais especializados.
Art. 47. A CPRM, de acordo com as diretrizes fixadas pela
Diretoria Executiva, prestará assistência social e previdenciária aos
seus empregados, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 8.970, de 28
de dezembro de 1994, através de entidade fechada de previdência
privada e de outros planos.
CAPÍTULO VIII
Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras
Art. 48. O exercício social coincidirá com o ano civil.
Art. 49. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria Executiva fará
elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as seguiutes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação de seu patrimônio e as mutações ocorridas no exercício:
I
balanço patrimonial;
II
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III
demonstração do resultado do exercício;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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IV -

demonstração das origens e aplicações de recursos.

Parágrafo único. Na elaboração das demonstrações financeiras,
na escrituração e avaliação do ativo e passivo serão observadas as
diretrizes fixadas na Lei das Sociedades por Ações.
Art. 50. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de
qualquer destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o
imposto sobre a renda, sendo que o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de
lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Art. 51. Ao lucro líquido, após as deduções, provisões e reservas legais, será pela Assembléia Geral destinado:
I - 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para o pagamento de dividendos; e
II - o remanescente para reinvestimento na Companhia, podendo ser aplicado, na forma da lei, em ativos permanentes de apoio
à pesquisa científica e tecnológica e às atividades de campo e laboratoriais.

DECRETO Nº 1.525, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a exclusão do Programa
Nacional de Desestatização (PND), criado
pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, das
participações acionárias da Petrobrás Quí~
micaS.A. (Petroquisa), na Alclor Química de
Alagoas S.A., na Companhia Alagoas Industrial (Cinai) e na FCC - Fábrica Carioca de
Catalisadores, ibem como da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep),

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Art. 1" Ficam excluídas do Programa Nacional de Desestatíza,
ção, criado pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990:
I - as participações acionárias da Petrobrás Química SoA
(Petroquisa) na Alclor Química. de Alagoas S.A., na Companhia
Alagoas Industrial (Cinal) e na FCC - Fábrica Carioca de Catalisadores, incluídas pelo inciso III do art. I" do Decreto n" 99.666, de I"
de novembro de 1990;
II - a Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), incluída pelo
Decreto n" 1.073, de 4 de março de 1994.

Art. 2" As ações representativas das participações acionárias
de que trata o art. I" deverão ser devolvidas aos aciouistas no prazo
máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO Nº 1.526, DE 20 DE JUNHO DE 1995 (*)
Cria a Câmara da Reforma do Estado,
do Conselho de Governo. e dá outras providências.

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

Art. I" É criada a Câmara da Reforma do Estado, do Conselho
de Governo, com o objetivo de formular políticas, aprovar programas
e acompanhar as atividades relativas à Reforma do Estado.
(*) Republicado noDO de 22.6.1995 (pág. 2648 deste volume).
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Art. 2· Compete à Câmara:
I Estado;

estabelecer as diretrizes para a política de Reforma do

H - aprovar e acompanhar os programas a serem implantados no âmbito da Reforma do Estado;

HI - promover e acompanhar as parcerias intra e intergovernamentais nas atividades de Reforma do Estado.
Art. 3· A Câmara da Reforma do Estado será integrada pelos
seguintes membros:
I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, que a presidirá;

H - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado;

IH

Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;

IV

Ministro de Estado da Fazenda;

V

Ministro de Estado do Trabalho;

VI

Secretário-Geral da Presidência da República.

Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reuniões da Câmara representantes de outros órgãos do Governo.

Art. 4º A Câmara da Reforma do Estado disporá de um Comitê
Executivo integrado pelos Secretários-Executivos dos Ministérios que
a compõem, pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral da Presidência da República, e contará,
ainda, com a participação dos seguintes membros:
I - Secretário da Reforma do Estado, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

II - Secretário de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento;

IH -

Secretário Federal de Controle, do Ministério da Fazen-

da.
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Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reu,
niões do Comitê Executivo representantes de outros órgãos do Gover_
no.

Art. 5º Compete à Câmara da Reforma do Estado e ao Comitê
Executivo aprovarem os respectivos regimentos internos.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.527, DE 21 DE JUNHO DE 1995
Transforma, no Ministério do Exército,
a 9ª Brigada de Infantaria Motorizada-Escola em Grupamento de Unidades-Escola /9!!
Brigada de Infantaria Motorizada, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, o art. 3º da
Lei Complementar nº 69, de 23 de julho de 1991, e o art. 46 do
Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1º Fica transformada, no Ministério do Exército, a 9" Brigada de Infantaria Motorizada-Escola em Grupamento de UnidadesEscola/9" Brigada de Infantaria Motorizada, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro (RJ), permanecendo subordinado à 1" Divisão de
Exército.
Art. 2º O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 4° Fica revogado o Decreto nO 72.997, de 24 de outubro de
1973.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO W 1.528, DE 21 DE JUNHO DE 1995
Acresce dispositivo ao art. 19. do Decreto
n' 1.096, de 23 de março de 1994, que dispõe
sobre cargos privativos de Oficial-General do
Exército em Tempo de Paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, inciso IV, da Constituição, o art. 46 do
Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o disposto na Lei nO
7.150, de 1° de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1° Fica acrescida a letra p ao inciso IV do art. lOdo Decreto
nO 1.096, de 23 de março de 1994, com a seguinte redação:
p) Comandante do Grupamento de Unidades-Escola/9ª Brigada
de Infantaria Motorizada,»

Art. 2° O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Colo Leis Rep. Fed. Brasil,
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DECRETO N" 1.529, DE 21 DE JUNHO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a criação. por transforma,
ção. do cargo em comissão que menciona.

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

Art. 1" Fica criado, por transformação, no Ministério da Saúde,
um cargo em comissão de Assessor Especial do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, DAS 102.5, na forma do anexo a este
decreto.
.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Carlos Seixas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Situação Atual
Código

N'de
Cargos!
Funções

-

Situação Nova

N'de

Quantidade

Unitário

Cargos!
Funções

Unitário

0,00

1

4,94

Quantidade
c1eDAS

c1eDAS

DAS-102.5

4,94

DAS-102.4

3,08

1

3,08

-

0,00

DAS-102.1

1,00

2

2,00

-

0,00

-

3

5,08

TOTAL

1

(*) Retificado no DO de 23.6.1995 (pág. 2654 deste volume).
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DECRETO Nº 1.530, DE 22 DE JUNHO DE 1995
Declara a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, concluída em Montego Bay, Jamaica,
em 10 de dezembro de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do
Decreto Legislativo nº 5, de 9 de novembro de 1987, a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em Montego Bay,
Jamaica, em 10 de dezembro de 1982;
Considerando que o Governo brasileiro ratificou a referida Convenção em 22 de dezembro de 1988;
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado que a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, concluída em Montego Bay, Jamaica, em 10
de dezembro de 1982, entrou em vigor internacional e para o Brasil
em 16 de novembro de 1994, de conformidade com o seu art. 308,
parágrafo 1.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO Nº 1.531, DE 22 DE JUNHO DE 1995
Altera o Decretonº 94.336, de 15 de maio
de 1987, que cria o Brasão de Armas e Estandarte do Exército.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2531-2592,jun 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica alterado o inciso I do art. l' do Decreto n' 94.336,
de 15 de maio de 1987, que passa a ter a seguinte redação:
«I - Brasão de Armas - Escudo clássico português partido de
vermelho e azul, tendo em brocante um grifo de ouro, animado,
lampassado e armado de preto, segurando nas garras uma estrela de
oito pontas de prata, simbolizando: a figura mitológica do grifo, a
vigilância e a guarda na defesa da Pátria e da lei, e a estrela de oito
pontas, a necessidade de se agir em todos os pontos cardeais, em busca
da União; o elmo, simbolizando o militar, de prata e forrado de
púrpura, a três quartos para destra com correia azul, paquife e virol
de azul e vermelho. Tem por insíguia, num listeI de verde, ondulado,
sotoposto ao escudo, em letras de ouro: Exército Brasileiro-Lôãê.»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

BRASÃO DE ARMAS DO EXÉRCITO BRASILEffiO
Prata
Púrpura

Vermelho--j'~~'l~~

Azul-celeste

Aaul-celeste

Ouro

il"~r-Vermelho

Vermelho
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DECRETO N" 1.532, DE 22 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980" (AAP.R /9), entre Brasil e México, de 30 de março de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de março
de 1995, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de «Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980" (AAP.R/9J, entre Brasil e México,
DECRETA:
Art. 1" O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de «Renegociação das concessões outorgadas no período
1962/1980" (AAP.R/9J, entre Brasil e México, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 23.6.1995, págs. 9199/9200.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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DECRETO Nº 1.533, DE 26 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação ao art. 5'1 do Decreto n!!
737, de 28 de janeiro de 1993, que dispõe
sobre a Ordem Nacional do Mérito Educati.

vo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· O art. 5· do Decreto n· 737, de 28 de janeiro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5·
I 11 -

.

Ministro de Estado;
Secretário-Executivo;

111 - Secretário de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação
Educacional;
IV
V
VI
VII

-

Secretário de Educação Especial;
Secretário de Educação Fundamental;
Secretário de Educação Média e Tecnológica;
Secretário de Educação Superior;

VIII
IX
X
XI

-

Secretário de Política Educacional;
Presidente do Conselho de Reitores;
Presidente do Conselho Nacional de Educação;
Chefe de Gabinete do Ministro de Estado.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1995; 174· da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2531-2592, jun 1995.
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DECRETO N" 1.534, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Introduz alterações no Decreto n21.502~

de 25 de maio de 1995, que dispõe sobre
consignações em folha de pagamento de servidores públicos federais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" O art. 2" do Decreto n" 1.502, de 25 de maio de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

«.Art. 2º

.

VII - Cooperativas constituidas de acordo com a Lei n" 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, destinadas a atender os servidores
públicos federais de um determinado órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, podendo
efetuar as consiguações previstas no seu Estatuto Social.»
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 1.535, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Prorroga por trinta dias o prazo fixado
no § l' do art. 2' do Decreto n' 1.411, de 7 de
março de 1995, que dispõe sobre a reavaliação dos contratos em vigor e das licitações em

curso, no âmbito da Administração Pública
Federal.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Fica prorrogado por trinta dias o prazo fixado no § 1" do
art. 2" do Decreto n" 1.411, de 7 de março de 1995.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 1.536, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Altera a denominação do cargo em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Fica alterada, no âmbito do Miuistério das Relações
Exteriores, a denominação do cargo em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS 101.6, de Subsecretário-Geral de
Planejamento Político e Econômico para Secretário-Adjunto da Secretaria-Geral das Relações Exteriores.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lamprea
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N° 1.537, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Altera valores constantes do Anexo ao
Decreto n' 1.486, de 9 de maio de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:

Art. 10 Os valores para empenho de despesas à conta de dotações consignadas na Lei nO 8.980, de 19 dejaneiro de 1995, constantes
do anexo ao Decreto nO 1.486, de 9 de maio de 1995, referentes ao
Ministério dos Transportes, modificados pelo Decreto nO 1.521, de 13
de junho de 1995, ficam alterados para:
R$ 1.000,00

Fontes
Órgão

100, 112, 115,
151, 153, 199
39.000 -Ministério dos Transportes

267.545

Demais

Total

154.296

421.841

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
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DECRETO N" 1.538, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Cria o Grupo Executivo de Repressão ao
Trabalho Forçado e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" É criado Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho
Forçado (Gertraf), com a finalidade de coordenar e implementar as
providências necessárias à repressão ao trabalho forçado.
Art. 2" Compete ao Gertraf:
I - elaborar, implementar e supervisionar programa integrado de repressão ao trabalho forçado;
II - coordenar a ação dos órgãos competentes para a repressão
ao trabalho forçado, indicando as medidas cabíveis;
III - articular-se com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com os Ministérios Públicos da União e dos Estados, com
vistas ao exato cumprimento da legislação pertinente;
IV - propor os atos normativos que se fizerem necessários à
implantação do Programa previsto no inciso r.

Art. 3" O Gertraf será subordinado à Câmara de Políticas
Sociais do Conselho de Governo e integrado por um representante dos
Ministérios:
I
do Trabalho;
II
da Justiça;
III
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
IV
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
V
da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 1" Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do
Gertraf representantes de outros órgãos ou de entidades públicas ou
privadas.
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§ 2º Os membros do Gertraf, e seus respectivos suplentes,
serão designados pelo Ministro de Estado do Trabalho, mediante
indicação dos Ministros de Estado a que estiverem subordinados,
§ 3º O Ministério do Trabalho prestará o apoio técnico-administrativo aos trabalhos do Gertraf, cabendo ao seu representante
coordenar as atividades do Grupo Executivo.
§ 4º A participação no Gertrafserá considerada serviço público relevante, não ensejando qualquer remuneração.
Art. 42 O Gertraf, no prazo de trinta dias, a contar de sua
criação, elaborará e submeterá à aprovação do Ministro de Estado do
Trabalho o regimento interno que disciplina o seu funcionamento.
Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revoga-se o Decreto de 3 de setembro de 1992, que
institni o Programa de Erradicação do Trabalho Forçado e do Aliciamento de Trabalhadores (Perfor).
Brasília, 27 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

DECRETO Nº 1.539, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Altera o Decreto nº 1.510, de 1º dejunho
de 1995, que incluiu a Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD) no Programa Nacional de
Desestatização (PND).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:

Art. 1a Fica acrescido parágrafo único ao art. 32 do Decreto n 2
1.510, de 1º de junho de 1995:
«Art. 3º
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Parágrafo único. O~ demais atos previstos no § 1Q, art. 54, do
decreto mencionado no caput deste artigo ficarão sujeitos à autoriza.
ção prévia do Conselho Nacional de Desestatização (CND), após
apreciação e encaminhamento pelo Ministro de Estado de Minas e
Energia, de proposta elaborada pela Cornpanhía.»
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
José Serra

DECRETO NQ 1.540, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a composição e o funcionamento do Grupo de Coordenação incumbido
da atualização do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 4Qda Lei n" 7.661, de 16 de maio de 1988,
DECRETA:
Q
Art. 1 O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),
aprovado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM), nos termos do art. 4Q, § P, da Lei n Q7.661, de 16 de maio de
1988, será atualizado, quando necessário, por um Grupo de Coordenação composto de:
I -

um representante de cada órgão a seguir indicado:

a) Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar (SECIRM), que o presidirá;

b) Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha;
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c) Divisão do Mar, da Antárctica e do Espaço, do Ministério das
Relações Exteriores;
d) Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda;

e) Secretaria de Coordenação de Programas, do Ministério da
Ciência e Tecnologia;

fJ Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente,
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
g) Ministério do Planejamento e Orçamento;
h) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú-

blica;
H - um representante de cada região costeira, indicado pela
Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente (Abema) e
Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma);
HI - um representante de Organização Não-Governamental,
membro da Câmara Técnica do Gerenciamento Costeiro no Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Parágrafo único. Os membros do Grupo de Coordenação e respectivos suplentes serão designados pelo Secretário da CIRM, após
indicação, no caso dos incisos I e IH, dos titulares dos órgãos e
entidades representados.

Art. 2' O Grupo de Coordenação poderá, quando julgado necessário, valer-se de assessoria de órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como solicitar a colaboração de instituições privadas, as quais tenham como competência ou
interesse a preservação, a conservação e a restauração dos recursos
ambientais da Zona Costeira ou, ainda, de pessoa física de renomada
autoridade em matérias afins que, por seu elevado saber, possa
conferir alto grau de competência técnica aos trabalhos de Gerenciamento Costeiro.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revoga-se o Decreto n" 99.731, de 25 de novembro de
1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Brasília, 27 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

DECRETO Nº 1.541, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Regulamenta o Conselho Nacional da
Amazônia Legal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ao Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz),
órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, compete:
I - assessorar o Presidente da República na formulação e no
acompanhamento da implantação da política nacional integrada para
a Amazônia Legal;
H - coordenar e articular as ações da política nacional integrada para a Amazônia Legal, em conjunto com os governos estaduais
e municipais, considerando as dimensões sociais e econômicas, garantindo o desenvolvimento sustentável, a proteção e preservação do
meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das populações;
IH - coordenar e harmonizar as ações dos órgãos federais
voltadas para a execução da política nacional integrada para a Amazônia Legal;
IV - articular ações para a implementação dessa política, de
forma a atender a situações que exíjam providências especiais ou de
caráter emergencial;
V - acompanhar a implementação da política nacional integrada para a Amazônia Legal no âmbito federal;
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VI - opinar sobre projetos de lei relativos à ação do Governo
Federal na Amazônia Legal;
VII - deliberar e propor medidas sobre situações e fatos que
exijam imediata e coordenada ação do Governo Federal.
Art. 2" O Conselho nacional da Amazônia Legal reunir-se-á
mediante convocação do Presidente da República, que presidirá cada
sessão de instalação dos trabalhos e designará o presidente da reunião.
Art. 3" O Conselho Nacional da Amazônia Legal será composto:
I -

pelos titulares dos seguintes Ministérios:

a) do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal;
b) da Administração Federal e Reforma do Estado;

c) da Aeronáutica;
d) da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

e) da Ciência e Tecnologia;

f! das Comunicações;
g) da Cultura;
h) da Educação e do Desporto;
i) do Exército;

j) da Fazenda;
k) da Indústria, do Comércio e do Turismo;
l) da Justiça;

m) da Marinha;
n) de Minas e Energia;

o) do Planejamento e Orçamento;
p) da Previdência e Assistência Social;

q) das Relações Exteriores;
r) da Saúde;
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s) do Trabalho;
t) dos Transportes;

II -

pelos titulares dos seguintes órgãos:

a) Estado-Maior das Forças Armadas;
b)

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú-

blica;
c) Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento.

III - pelos Governadores dos Estados que compreendem a
Amazônia Legal.
Parágrafo único. A critério do Presidente da República, poderão
ser convidados a participar das reuniões do Conamaz, sem direito a
voto, autoridades federais, estaduais e municipais, representantes
dos Poderes Legislativo e Judiciário, lideranças regionais e. representantes dos meios acadêmicos, científicos, empresariais e dos trabalhadores, ligados à região.
Art. 4" A Secretaria Executiva do Conselho Nacional da Amazônia Legal será exercida pelo titular da Secretaria de Coordenação
dos Assuntos da Amazônia Legal, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 5" Mediante proposta da Secretaria Executiva, o Conselho
Nacional da Amazônia Legal poderá criar comíssões de assessoramento técnico e grupos inter-setoriais, mediante resolução, que definirá, para cada uma delas, sua atribuição, composição, duração e
outros elementos indispensáveis ao seu funcionamento.
Parágrafo único. As comissões previstas neste artigo poderão
convidar autoridades federais, estaduais e municipais, representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, lideranças regionais
e representantes dos meios acadêmicos, científicos, empresariais e
dos trabalhadores, para colaborar em assuntos do interesse da Amazônia Legal.
Art. 6" A participação dos membros do Conamaz é considerada
serviço de natureza relevante e não será remunerada.
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Art. 7Q O regimento interno do Conamaz será aprovado pelo
Plenário e publicado mediante portaria do Ministro de Estado do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 8Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9Q Revoga-se o Decreto n Q964, de 22 de outubro de 1993.
Q
Brasília, 27 de junho de 1995; 174Qda Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

DECRETO NQ 1.542, DE 27 DE JUNHO DE 1995
Altera o art. 5º do Decreto n" 99.274, de
6 dejunho de 1990, que regulamenta as Leis
n's 6.902, de 27 de abril de 1981, e 6.938, de
31 de agosto de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1" O art. 5 do Decreto n Q99.274, de 6 de junho de 1990,
alterado pelo Decreto n Q1.523, de 13 dejunho de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - o Secretário-Executivo do Ministério do Meio ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que será o seu representante;

III -

o Presidente do Ibama, que será o Secretário-Executivo;

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 185(6):2531-2592,jun 1995.

2592
Brasília, 27 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

DECRETO NO 1.543, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a transformação e a transferência do cargo em comissão que menciona

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica transformado, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 101.5, em
um DAS 102.5, oriundo da extinção de órgãos da Administração
Pública Federal.
Art. 2" Fica transferido do Ministério da Administração Federal e reforma do Estado para o Ministério do Trabalho um cargo em
comissão de Assessor Especial, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, código DAS 102.5, a ser alocado no Gabinete do Ministro
de Estado do Trabalho.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Luiz Carlos Bresser Pereira

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 185(6l:2531-2592,jun 1995.

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, um
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 4.775.326,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e da autorização contida no art.
(§!, inciso I, alínea a, e inciso lI, da Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 4.775.326,00 (quatro milhões,
setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais), para
atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de lQ.6.1995, págs. 784617847.
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(2) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Despcr,
to, crédito suplementar no valor de R$
41.000,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, ,da Constituição, e da autorização contida
no art. 6', inciso 11, da Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e
um mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de remanej amento de recursos entre grupos de
despesa, na forma indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 1º.6.1995, pág. 7847.

(3) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor
da Justiça do Trabalho. crédito suplementar no
valor deR$ 900.900,00 para reforço dedotações
consignadas MS vigentes orçamentos.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 900.900,00 (novecentos mil e novecentos
reais) para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 20. Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 1º.6.1995, págs. 784717848.

(4) DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 1995
Cassa a declaração de utilidade pública
das entidades relacionadas no anexo a este
decreto.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e
arts. 5º e 6º, alínea a, do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1º Ficam cassados os títulos de utilidade pública das entidades relacionadas no anexo a este decreto, devedoras da prestação
de contas anual estabelecida na Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Art. 2º Facultar-se-á aos interessados pedirem reconsideração
da medida de que trata o artigo anterior, no prazo de trinta dias,
findos os quais os processos serão definitivamente arquivados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 1995; 74º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
ANEXO
Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado/Cariacica (ES)
Academia Belo Horizontina de LetraslBelo Horizonte (BH)
Academia Brasileira de Administração HospitalarlRio de Janeiro
(RJ)

Academia Brasileira de Medicina MilitarlRio de Janeiro (RJ)
Academia Brasileira de MúsicalRio de Janeiro (RJ)
Ação Social da Paróquia de LaranjeiraslLaranjeiras (SE)
Ação Social Nossa Senhora de CopacabanalRio de Janeiro (RJ)
Ação Social Paroquial de São Fracisco doSul/São Francisco do Sul (SC)
Albergue Noturno Nosso LarlLoanda (PR)
Amparo da Imaculada Conceição/Porto Alegre (RS)
Asilo de Inválidos de CarangolalCarangola (MG)
Assistência Social Luiza Helena de Barros/São Paulo (SP)
Associação Alfenense de Proteção à CriançalAlfenas (MG)
Associação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do
Jardim Paulistano/Jardim Paulista (SP)
Associação Batista de Educação/Niterói (RJ)
Associação Beneficente da Universal Apóstolo do SenhorlRio do
Sul (SC)
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Associação Beneficente e Filantrópica Dez de OutubrolRio de
Janeiro (RJ)
Associação Beneficente e Promocional Agrícola de Riacho de
SantanalRiacho de Santana (BA)
Associação Beneficente Nossa Senhora do AmparolTeresina (PI)
Associação Beneficente Nova VidalDuque de Caxias (RJ)
Associação Brasileira da Indústria de HotéislRio de Janeiro (RJ)
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa/São Paulo (SP)
Associação Brasileira de Medicina do TrabalholRio de Janeiro
(RJ)

Associação Brasileira de Vendedores/São Paulo (SP)
Associação Brasiliense de EsperantoiBrasília (DF)
Associação Campograndense Beneficente de Reabilitação/Campo Grande (MS)
Associação Campograndense de Combate ao Câncer/Campo
Grande (MS)
Associação Católica de Caridade de Santo Angelo/Santo Angelo
(RS)
Associação Cesaca/Crisciúma (SC)
Associação Cívica Educacional Política Mirim de Agudos/Agudos
(SP)
Associação Civil dos Servidores Públicos no CearáIFortaleza (CE)
Associação Comercial e Industrial de BlumenauIBlumenau (SC)
Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Distrito São
Jorge do Patrocínio/São Jorge do Patrocínio (PR)
Associação Conservacionista de Ponta GrossaIPonta Grossa (PR)
Associação Cristã Feminina da Paróquia do Santíssimo Sacramento de Itajaílltajaí (SC)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Associação Cristã Feminina de Belo Horizonte/Belo Horizonte
(MG)
Associação das Ex-alunas das Irmãs de Santa CatarinaINovo
Hamburgo (RS)
Associação das Senhoras da Caridade de São Vicente de PaulolItanbandu (MG)
Associação das Senhoras da Caridade do Sagrado Coração de
Jesus/Juiz de Fora (MG)
Associação das Senhoras de Caridade de Governador Valadares/Governador Valadares (MG)
Associação das Senhoras de Caridade de São Vicente de Paulo da
Medalha Milagrosa/Curitiba (PR)
Associação das Senhoras de Caridade de São Vicente de Paulo de
Barreirinha/Curitiba (PR)
Associação das Senhoras dos Rotarianos de Cambuquira (Casa
da Amizade)lCambuquira (MG)
Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa CatarinalFlorianópolis (SC)
Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado do AmazonaslManaus (AM)
Associação de Crédito é Assistência Rural do Território Federal
de RondôniaIPorto Velho (RO)
Associação de Desenvolvimento Social de União da VitórialUnião
da Vitória (PR)
Associação de Educação e Assistência de AraguarilAragnari (MG)
Associação de Pecúlio do Comércio e Indústria Rio Grandense
(Montepio Aspecir)lPorto Alegre (RS)
Associação de Proteção à Infância e à Maternidade de PoçõeslPoções (BA)
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de MatinhoslMatinhos (PR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Sagrada
Família/Cachoeira da Sul (RS)
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância/Sant'Ana do
Livramento (RS)
Associação de Proteção à Maternidade e Inf'ancia/Toledo (PR)
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
da Cidade de EstânciaiEstância (SE)
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de AlencarlIguatu (CE)
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Bernardino de CamposlBernardino de Campos (SP)
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Dourados/Dourados (MS)
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de NioaquelNioaque (MS)
Associação do Instituto Vocacional e Assistencial Rui BarbosalMarechal Cândido Rondon (PR)
Assoeiaçõao do Roupeiro de Santa Rita de CássiaILondrina (PR)
Associação dos Amigos do Bairro da Rocinha/Guaratinguetá (SP)
Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio de J aneirolRio
de Janeiro (RJ)
Associação dos Antigos Alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica/São José dos Campos (SP)
Associação dos Bibliotecários do Paraná/Curitiba (PR)
Associação dos Ex-combatentes do BrasillBrasília (DF)
Associação dos Municípios do Oeste do Paraná/Cascavel (PR)
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Canela/Canela
(RS)
Associação dos Profissionais de Imprensa de São Paulo/São Paulo
(SP)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Associação dos Servidores Ativos e Inativos da Estrada de Ferro
Santos a Jundiaí/São Paulo (SP)
Associação dos Urucuianos em BrasílialBrasília (DF)
Associação dos Voluntários do Amapá/Macapá (AP)
Associação Educacional e Assistencial Martins LutherlMarechal
Cândido Rondon (PR)
Associação Educacional e Recreativa Piodozense/PioXII (MA)
Associação Espírita Cairbar SchutellDuque de Caxias (RJ)
Associação Espírita Francisco de PaulalRio de Janeiro (RJ)
Associação Evangélica Luterana de Beneficência/Porto Alegre
(RS)
Associação Feminina Brasileira de Educação e Assistência/Cachoeiro do Itapemirim (ES)
Associação Feminina da Loja LondrinaILondrina (PR)
Associação Itaquerense de Ensino/São Paulo (SP)
Associação Luíza de MarillaclBrumado (BA)
Asasociação Mensageira do Amor Cristão/Salvador (BA)
Associação Nacional de Programação Econômica e Social/São
Paulo (SP)
Associação Nacional dos Veteranos da FEB/Rio de Janeiro (RJ)
Associação Nossa Senhora da Conceição/Duque de Caxias (RJ)
Associação Nossa Senhora de Fátima de Assistência à Criança e
Velhos/Curitiba (PR)
Associação Pontenovense de Proteção à Criança/Ponte Nova
(MG)

Associação Protetora da Infância/Porto Alegre (RS)
Associação Regional da Caridade de São Vicente de Paulo do
CearáIFortaleza (CE)
Associação Regional de Assistência ao MenorlUmuarama (PR)
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Asasociação São RoqueILondrina (PR)
Associação São Vicente de Paula de Dourados/Dourados (SP)
Associação Satélite de AssistêncialUberaba (MG)
Associação United WorId CoIleges do Brasil/São Paulo (SP)
Biblioteca Cultural Altino AranteslRibeirão Petro (SP)
Biblioteca Infantil de Cascavel/Cascavel (PR)
Biblioteca Rio-GrandenselRio Grande (RS)
Câmara de Comércio dos Países Latinos AmericanoslRio de
Janeiro (RJ)
Câmara de Comércio Líbano-Brasileira de São Paulo/São Paulo
(SP)
Casa das DomésticaslBelo Horizonte (MG)
Centro dos RetaIhistas do CearáIFotaleza (CE)
Clube de Radioamadores de PindamonhangabaIPindamonhangaba (SP)
Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército do Rio de Janeiro!Niterói (RJ)
Colégio Sacre Coeur de JesuslBelo Horizonte (MG)
Conselho Nacional de Propaganda/São Paulo (SP)
Escola Industrial SalesianalBelém (PA)
Fundação Casa da EsperançaIBotucatu (SP)
Fundação Gaúcha do TrabalholPorto Alegre (RS)
Ginásio e Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora/Tupã (SP)
Irmandade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Santa Casa
de Bom DespacholBom Despacho (MG)
Santa Casa de Misericórdia de AraguarilAraguari (MG)
Santa Casa de Misericórdia de Guaratuba/Guaratuba (PR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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(5) DECRETO DE 6 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associa_
ção Beneficente e Assistencial Comunitária

de Serrolôndía, com sede na Cidade de Serrolândia (BA), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do seu regulamento, aprovado pelo Decreto n" 50.517, de 2 de maio
de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Beneficente e Assistencial Comunitária de Serrolãndia, com sede na Cidade de Serrolãndia, Estado da Bahia, portadora
do CGC n" 13.902.275/0001-62 (Processo MJ n" 1.723/94-09);
Associação de Amparo à Infãncia Ida Meta Juliane Dietz, com
sede na Cidade de Faxinal, Estado do Paraná, portadora do CGC n'
78.975.570/0001-94 (Processo MJ n" 1.147/95-72);
Associação de Assistência e Promoção Comunitária de Aparecida, com sede na Cidade de Aparecida, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n" 48.411.953/0001-79 (Processo MJ n" 988/94-08);
Associação dos Surdos de Goiânia, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC n" 02.105.435/0001-26 (Processo MJ n" 204194-98);
Casa Pequeno Davi, com sede na Cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba, portadora do CGC n" 10.733.541/0001-82 (Processo MJ
n? 8.400/93-39);
Centro de Assistência Social de Piacatu, com sede na cidade de
Piacatu, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 49.577.547/001-43
(Processo MJ n" 19.299/93-79);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.
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Centro de Recreação Infantil Betel, com sede na Cidade de São
Panlo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 50.863.315/0001-30
(Processo MJ nº 18.311193-37);
Centro Social Paroquial de São Geraldo das Perdizes, com sede
na Cidade de São Panlo, Estado de São Panlo, portador do CGC nº
60.464.492/0001-06 (Processo MJ nº 6.054/94-90);
Fundação Assistencial Educacional Médico-Social (Faemes),
com sede na Cidade de Goiás, Estado de Goiás, portadora do CGC nº
24.850.166/0001-65 (Processo MJ nº 12.853/93-97);
Guarda-Mirim de Santa Bárbara D'Oeste, com sede na Cidade
de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 51.420.172/0001-55 (Processo MJ nº 11.551194-73);
Hospital Infantil Palmira Sales, com sede na Cidade de Guaranhuns, Estado de Pernambuco, portador do CGC nº 10.241.503/000102 (Processo MJ nº 4.952/94-02);
Hospital São Vicente de Panlo, com sede na Cidade de Pintanga,
Estado do Paraná, portador do CGC n" 80.147.804/0001-57 (Processo
MJ nº 18.395/93-27);
Obra Social Célio Lemos, com sede na Cidade de São José dos
Campos, Estado de São Panlo, portadora do CGC nº 51.621.290/000121 (Processo MJ nº 3.760/94-06);
Sociedade Filantrópica Paulista, com sede na Cidade de São
Panlo, Estado de São Panlo, portadora do CGC nº 62.437.595/0001-02
(Processo MJ nº 24.336/92-61).

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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(6) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$12.571.440,OO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no nso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de
1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favodo Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 12.571.440,00 (doze milhões, qninhentos e setenta e Um
mil, quatrocentos e quarenta reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento das dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma do disposto no Anexo III deste
decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.6.1995, págs. 8612/8613.
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(7) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
da Presidência da República, do Ministério
do Planejamento e Orçamento e do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado, créditos suplementares no valor de R$
7.441.640,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6",inciso IH, alíneab, da Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República, do
Ministério do Planejamento e Orçamento e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, créditos suplementares no
valor de R$ 7.441.640,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e
hum mil e seiscentos e quarenta reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes dos superávits financeiros apurados em
balanços patrimoniais do exercício anterior, indicados no Anexo H
deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HERNRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.6.1995, págs. 8613/8614.
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(8) DECRETO DE 14 DE JUNHO DE 1995
Cria Comissão Intermínieterial para 08
fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada, no âmbito dos Ministérios das Relações
Exteriores e de Minas e Energia, a Comissão Interministerial encarregada de manter negociações com o Governo da República do Paraguai, com vistas à elaboração do novo Anexo A ao Estatuto da
Itaipu-Binacional.
Art. 2º A comissão será composta por seis membros de notório
saber na área de negociação internacional, desiguados em ato conjunto dos Ministros das Relações Exteriores e de Minas e Energia.
Parágrafo único. Caberá a representante do Ministério das Relações Exteriores a coordenação dos trabalhos da comissão e a fixação
de seu término.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Raimundo Brito

(9) DECRETO DE 14 DE JUNHO DE 1995
Transfere a sede da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) para a Cidade do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.
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DECRETA:
Art. 1º Fica transferida para a Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, a sede da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 2º A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concluirá, no
prazo de noventa dias, contados da publicação deste decreto, a transferência de que trata o artigo anterior.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revoga-se o Decreto n' 99.609, de 13 de outubro de 1990.
Brasília, 14 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(10) DECRETO DE 14 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a transformação da 12 fl
Brigada de Infantaria Motorizada em 12º
Brigada de Infantaria Leve (Aeromóoel) e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, o art.
46 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o art. 27,
inciso II, do Decreto n' 93.188, de 29 de agosto de 1986.
DECRETA:
Art. 1º Fica transformada, no Ministério do Exército, a 12'
Brigada de Infantaria Motorizada em 12' Brigada de Infantaria Leve
(Aeromóvel), com sede na Cidade de Caçapava (SP), subordinada à 2'
Divisão de Exército.
Art. 2' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de junho de 1995, 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

(11) DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1995
Concede à empresa ContinentalAirlines
Inc. autorização para instalar agência para
a venda de bilhetes de passagens e carga no
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista a Lei n'
7.565, de 19 de dezembro de 1986, e o Decreto nº 92.319, de 23 de
janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. 1º É concedida à empresa Continental Airlines Inc., com
sede no Estado de Delaware, Estados Unidos da América do Norte,
autorização para instalar agência para a venda de bilhetes de passagens e carga no Brasil, com os Atos Constitutivos e Estatuto que
acompanham este decreto, e com o capital destinado às suas operações já estabelecido, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e os regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto
da presente autorização.
Art. 2º Ficam, ainda, estabelecidas as seguintes cláusulas:
I - A Continental Airlines Inc. é obrigada a ter, permanentemente, um representante no Brasil, com plenos e ilimitados poderes
para tratar e, definitivamente, resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela empresa;
II - todos os atos praticados no Brasil ficarão sujeitos unicamente às respectivas leis, aos regulamentos e à jurisdição de seus
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.
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tribunais judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum,
possa a referida empresa reclamar exceção, fundada nos Atos Constitutivos e no Estatuto, cujas disposições não poderão servir de base
para qualquer reclamação concernente à execução das obras ou dos
serviços a que eles se referem.

III - a empresa não poderá realizar no Brasil os objetivos
constantes de seus Atos Constitutivos ou seu Estatuto, que são
vedados a empresas estrangeiras, e só poderá exercer os que dependam da permissão governamental, depois desta obtida e sob as
condições em que foi concedida;
IV - qualquer alteração que a empresa fizer em seus Atos
Constitutivos ou Estatuto dependerá de aprovação do Governo Federal para produzir efeitos no Brasil;
V - será cassada a autorização para funcionamento no Brasil
se a empresa infringir as cláusulas anteriores e as disposições constantes do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Brasil e os Estados
Unidos, concluído no Rio de Janeiro, no dia 21 de março de 1989, ou
se, a juízo do Governo brasileiro, exercer atividades contrárias ao
interesse público;
VI - a transgressão de qualquer das cláusulas para a qual não
exista cominação especial e a prática de infrações às tarifas de transporte, aprovadas ou autorizadas pela autoridade brasileira competente,
serão punidas com as multas estabelecidas pela legislação interna,
podendo ser cassada a autorização concedida em caso de reincidência.

Art. 3Q A presente autorização será revogada de pleno direito se não
for assegurada a reciprocidade de tratamento às congêneres brasileiras.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro José Miranda Gandra

o anexo está publicado no DO de 20.6.1995, págs. 8885/8890.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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(12) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
ena alíneafdo art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I" Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área
de terra de propriedade particular, no total de 40.825,00m2, necessária à instalação da subestação denominada Planaltina (GO), localizada no Município de Planaltina, Estado de Goiás, de acordo com o
projeto de planta constante do Processo nº 48000.000572/94-79.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no marco M1, junto à cerca de divisa da faixa de
domínio da Rodovia Planaltina (DF) - Planaltina (GO), denominada
DF 205; segue com o rumo magnético e distância de 51'35'20"SW 200,00m até o Marco M2; segue com o rumo magnético e distância de
38º24'40"SE - 200m até o Marco M3; segue com o rumo magnético
e distância de 51"35'20" SW - 230,00m até o Marco M4-A; segue com
o rumo magnético e distância de 66'59'10"SE - 62,65m até o Marco
M5; segue com o rumo magnético e distância de 26'59'1O"SE 62,65m até o Marco M5; segue com o rumo magnético e distância de
38'24'40"SE - 145,00m, até o Marco M1, onde teve início esta
descrição.
Art. 2º A Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg) fica autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o art. 1º deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunho
de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(13) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alíneafdo art. 5Q do Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 dejunbo de 1941,
alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. ~Celg), a área
de terra de propriedade particular, no total de 7.768,90m ,necessária
à instalação da subestação denominada Vianópolis, no Município de
Vianópolis, Estado de Goiás, de acordo com o projeto e planta constantes do Processo n Q 48000.000575/94-67.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco M2 da subestação Vianópolis; segue com
azimute magnético 245°00'00" e distância de 33,Om até o Marco M5;
segue com azimute magnético 266°00'00" e distância de 31,00m, até
O Marco M6; segue com azimute magnético 356°00'00" e distância de
100,00m até o Marco M7; segue com azimute magnético 26°00'00" e
distância de 40,90m até o marco M8; segue com azimute magnético
125°30'48" e distância de 93,30m até o Marco M4; segue com azimute
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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magnético 247°00'00" e distância de 50,00m até o Marco M3; segue
com azimute magnético 157°00'00" e distância de 50,00m até o Marco
M2, onde teve início esta descrição.
Art. 2" A Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg) fica autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o art. 1"deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(14) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
(Celg), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.463, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de
Goiás S.A. (Celg) a área de terra situada na faixa de seis metros de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada GoiandiraINova Aurora, em 34,5 kV, com origem na subestação Goiandira
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e término na subestação Nova Aurora, localizada nos Municípios de
Goiandira e Nova Aurora, Estado de Goiás, necessária à passagem
de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n' 48100.001253/94-16.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição de servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação
e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de. 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(15) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A. a área de terra que
menciona.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alínea f do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Light - serviços de Eletricidade S.A., a área
de terra de propriedade particular, no total de 3.300,00m2, necessária
à instalação da subestação denominada SETD Rosali, no Muuicípio
de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o
projeto e planta constantes do Processo nº 48100.000751J94-88.
Parágrafo úuico. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
a) Lote 110: com área de 300,00m2, de formato retangular,
localizado na Quadra 8 da Av. Pernambucana, medindo: 10,00m de
frente para a Av. Pernambucana; 30,00m pelo lado direito confrontando com o lote 109; 10,00m nos fundos confrontando com os lotes
41 e 42 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 111;

b) Lote 111: com área de 300,00m2, de formato retangular,
localizado na Quadra 8 da Av. Pernambucana, medindo: 10,00m de
frente para a Av. Pernambucana; 30,00m pelo lado direito confrontando com o lote 110; 1O,00m nos fundos confrontando com os lotes
40 e 41 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 112;

c) Lote 112: com área de 300,00m2, de formato retangular,
localizado na Quadra 8 da Av. Pernambucana, medindo: 10,00m de
frente para Av. Pernambucana; 30,00m pelo lado direito confrontando com o lote 111; 1O,00m nos fundos confrontando com os lotes 39 e
40 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o lote
113;
d) Lote 113: com área de 300,00m2, de formato retangular,
localizado na Quadra 8 da Av. Pernambucana, medindo: 1O,00m de
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frente para a Av. Pernambucana; 30,00m pelo lado direito confrontando com o lote 112; 1O,00m nos fundos confrontando com os lotes
38 e 39 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 114;
2, de formato retangular,
e) Lote 114: com área de 300,00m
localizado na Quadra 8 da Av. Pernambucana, medindo: 1O,00m de
frente para a Av. Pernambucana; 30,00m pelo lado direito confrontando com o lote 113; 1O,00m nos fundos confrontando com o lote 113;
1O,00m nos fundos confrontando com o lote 38 e finalmente 30,00m
pelo lado esquerdo confrontando com o lote 115;

fJ Lote 37: com área de 360,00m2, de formato retangular, localizado na Quadra 2 da Rua Senador Tarciso Meira, medindo: 12,00m
de frente para a Rua Senador Tarciso Meira: 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 36; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 115 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 38;
g) Lote 38: com área de 360,00m2, de formato retangular, localizado na Quadra 2 da Rua Senador Tarciso Meira, medindo: 12,00m
de frente para Rua Senador Tarciso Meira; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 37; 12,00m nos fundos confrontando com os
lotes 113 e 114 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando
com o lote 39;
h) Lote 39: com área de 360,00m2, de formato retangular, localizado na Quadra 2 da Rua Senador Tarciso Meira, medindo: 12m de
frente para a Rua Senador Tarciso Meira; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 38; 12,00m nos fundos confrontando com os
lotes 112 e 113 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando
com o lote 40;
i) Lote 40: com área de 360,00m2, de formato retangular localizado na Quadra 2 da Rua Senador Tarciso Meira, medindo: 12,00m
de frente para a Rua Senador Tarciso Meira; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 39; 12,00m nos fundos confrontando com os
lotes 111 e 112 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando
com o lote 41;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.

2616
j) Lote 41: com área de 360,00m2, de formato retangular, localízado na Quadra 2 da Rua Senador Tarciso Meira, medindo: 12,00m
de frente para a Rua Senador Tarciso Meira; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 40; 12,00m nos fundos confrontando com os
lotes 110 e 111 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando
com o lote 42.

Art. 2' A Light - Serviços de Eletricidade S.A. fica autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o art. l' deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(16) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia EnergéCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.
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tica de Minas Gerais (Camig), a área de terra situada na faixa
variável de onze metros a 23,00m de largura, tendo como eixo a linha
de transmissão denominada PratápolislSão Sebastião do Paraíso, em
138 kv, com origem na subestação Pratápolis e término na subestação
São Sebastião do Paraíso, localizada nos Municípios de Pratápolis e
São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, necessária à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n Q 48100.001733/94-31.

Art. 2" Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída,
desde que não haja outra via praticável.
Art. 3Q OS proprietários da área de terra referida no art. 1Q
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n Q
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(17) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor de Furnas - Centrais Elétricas
S.A, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV" da Constituição, e tendo em vista O disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas - Centrais
Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa variável de 64,25m a
95,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Itaberá - Tijuco Preto lII, em 750 kV, com origem na Subestação de Itaberá e término na Subestação de Tijuco Preto, localizada
nos Municípios de Itaberá e Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo,
necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e
plantas constantes do Processo n? 27100.001718/89-56.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida ao art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos
entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, in-

vocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n Q
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(18) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia hidro elétrica do são
franciseo (Chesf), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, Alterado pela Lei n Q
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. F Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (CHESF), a área de terra situada na faixa
de setenta metros de largura tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Banabuiu-Fortaleza, em circuito duplo de 230 kV, transformável em quinhentos quilowatts, com origem na Subestação de
Banabuiu e término na Subestação de Fortaleza, localizada nos
Municípios de Quixadá e Fortaleza, Estado do Ceará, necessária à
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passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta cons.
tantes do Processo n Q 29000.000196/91-43.
Art. 2Q Fica reconhecida a conveniência de institnição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessíons,
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegrá,
ficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticáveL
Art. 3Q OS proprietários da área de terra referida no art. lO
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servídão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servídão prevista neste decreto, amígável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nQ
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(19) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Cesp - Companhia Energética
de São Paulo, a área de terra que menciona.
Col. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n·
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Jales-Auriflama, em 138 kV, com origem na Subestação Jales e
término na Subestação Auriflama, localizada nos Municípios de Jales
e Auriflama, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme proj eto e planta constantes do Processo n·
48100.000769/94-43.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3· Os proprietários da área de terra referid no art. 1·
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n·
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.

2622
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(20) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em
favor da Espírito Santo Centrais Elétricas
SA. (Escelsa), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admínistrativa, em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), a área de terra situada na faixa variável
de 25,00m a trinta metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão denominada Interligação das Linhas de Transmíssão
Cachoeira-Vitória II e Suíça-Alto Lage, em 138 kV, com origem na
estrutura 103.1 da linha de transmíssão Cachoeiro-Vitória II e térmíno na estrutura T-110 da linha de transmíssão Suiça-Alto Lage,
localizada no Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo,
necessária à passagem de linha de transmíssão, conforme projeto e
planta constantes do Processo nº 48000.004287/93-73.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão adminístrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
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inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, comrecursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(21) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
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Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n.
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A. (Celesc), a área de terra situada na faixa variável
de quinze metros a 25 metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão denominada Entroncamento (Joinville-São Bento do
Sul)-Pirabeiraba, em 138 kV, com origem na torre n· 26 da linha de
transmissão Joinville-São Bento do Sul e término na subestação
Pirabeiraba, localizada no Município de Joinville, Estado de Santa
Catarina, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo n· 48100.000616/94-32.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção,
conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica
e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja
outra via praticável.

Art. 3· Os proprietários da área de terra referida no art. 1"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro
dela, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado
porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 20 de junho de 1995; 174º da Independência e I07º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(22) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de IO de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de 23,00m, de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada ATaxálIbiá 2, em 138 kV, com origem na subestação Araxá e término na
subestação Ibiá 2, localizada nos Municípios de Araxá e Ibiá, Estado
de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão,
conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48100.001427/9403.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
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reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da aerví,
dão constituída, desde que não haja outra via praticáveL

Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluído~
entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 2 Fica a concessionária autorizada a promover, com recur,
sos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(23) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrcüum,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei 11" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de 23,00m, de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Ponte
Nova - Viçosa, em 138 kV, com origem na subestação Ponte Nova e
término na subestação Viçosa, localizada nos Municípios de Ponte
Nova e Viçosa, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de
linha de transmissão,conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48100.001054194-90.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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(24) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo S.A, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admiuistrativa, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra situada na faixa de dez
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada RAE Silvestre, em 138 kV, com origem na Linha de Transmissão Aérea Ramon Reberte Silvestre e término na Estação Transformadora de Distribuição Silvestre, localizada no Município de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, necessárias à passagem
de linha de transmissão,conforme projeto e planta constantes do
Processo nº 48100.001666/94-46.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4fl Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável on judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(25) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que mencio-

na.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de 23,OOm, de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Caxambu-São Lourenço, em 138 kV, com origem na subestação Caxambu e
término na subestação São Lourenço, localizada nos Municípios de
Caxambu e São Lourenço, Estado de Minas Gerais, necessárias à
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passagem de linha de transmissão,conforme projeto e planta constan,
tes do Processo nº 48100.001199/94-72.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessioná,
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1a
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente,podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(26) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc), a área de terra que menciona.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A. (Celesc), a área de terra situada na faixa variável
de dez metros a 25,00m de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão denominada Derivação (Blumenau/Garcia-Brusque) Brusque lI, em 138kV, com origem na torre nº 19 da linha de
transmissão Blumenau/Garcia-Brusque e término na subestação
Brusque Il, localizada nos Municípios de Guabiruba e Brusque,
Estado de Santa Catarina, necessárias à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº
48100.000652/94-04.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
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3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(27) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n'' 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alíneafdo art. 5' do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 dajunho de 1941,
alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo,
a área de terra de propriedade particular, no total de 0.7280ha,
necessária à instalação da subestação denominada Três Lagoas, no
Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo
com o projeto e a planta constantes do Processo n' 48100.000407/9452.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:

- tem início no Ponto 1, de coordenadas UTM N 7.698.238.931
e E 421. 797.677, situado no encontro de duas linhas ideais de divisa;
segue com o rumo de 03"24'55" NW, numa distãncia de 91,00m, até o
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Ponto 2; segue com o rumo de 86°35'55" NE, numa distância de
80,OOm, até o Ponto 3; segue com o rumo 03°24'55" SE, numa distância
de 91,00m, até o Ponto 4; segue com o rumo de 86"35'05" SW, numa
distância de 80,OOm, até o Ponto 1, onde teve início esta descrição.
Art. 2° A Cesp - Companhia Energética de São Paulo fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1°deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'' 3.365, de
21 de junho de 19M, alterado pela Lei n'' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(28) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (EletrosulJ, a
área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alíneafdo art. 5° do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), a área de terra de propriedade particular, no total de
15.436,9013ha, necessária à formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá, nos Municípios de Concórdia, Peritiba, Ipira e Itá,
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no Estado de Santa Catarina, Marcelino Ramos, Severiano de Almeida, Mariano Moro e Aratiba no Estado do Rio Grande do Sul, de acordo
com o projeto e a planta constantes do Processo n' 27100.002029/86_
43.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza: tem início no Marco PP= 1, com coordenadas

UTM N= 6979380,00 e E = 369540,00, segue com rumo N 0"00'00" E
e distância de 30,00 metros até o Marco 2; segue pela curva de
desapropriação, definida pela paralela de 30,00m na horizontal da
curva de nível 370 e distância de 42.322,93 metros até o Marco 3;
segue pela curva de desapropriação, definida pela paralela de 30,00m
na horizontal da curva de nível 370 e distância de 258.448,78 metros
até o Marco 4; segue pela curva de desapropriação, definida pela curva
de remanso e distância de 1.849,05 metros até o Marco 5; segue pela
curva de desapropriação, definida pela curva de remanso e distância
de 29.463,44 metros até o Marco 6; segue pela curva de desapropriação, definida pela curva de remanso e distância de 22.085,28 metros
até o Marco 7; segue pela curva de desapropriação, definida pela curva
de remanso e distância de 29.940,78 metros até o Marco 8; segue pela
curva de desapropriação, definida pela curva de remanso e distância
de 10.866,58 metros até o Marco 9; segue com rumo S 42"50'08" W e
distância de 437,95 metros até o Marco 10; segue pela curva de
desapropriação, definida pela curva de remanso e distância de
22.402,35 metros até o Marco 11; segue pela curva de desapropriação,
definida pela paralela de 30,00m na horizontal da curva de nível 370
e distância de 99.019,51 metros até o marco 12; segue pela curva de
desapropriação, definida pela paralela de 30,00m na horizontal da
curva de nível 370 e distância de 31.858,87 metros até o Marco 13;
segue pela curva de desapropriação, definida pela paralela de 30,00m
na horizontal da curva de nível 370 e distância de 78.212,45 metros
até o Marco 14; segue pela curva de desapropriação, definida pela
paralela de 30,00m na horizontal da curva de nível 370 e distância de
107.377,34 metros até o Marco 15; segue com rumo N 0"00'00" E e
distância de 800,00 metros até o Marco 1, onde teve início esta
descrição.
Art. 2' A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul)
fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou
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judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1° deste decreto,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão
provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nO
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(29) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nO
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energática de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m, de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Neves «1» iBetim «3» - Complementação, em 138kV, com
origem na estrutura nO 48 da linha de transmissão Neves «1» -Betim
«2» e término na subestação Betim «3», localizada nos Municípios de
Neves e Betim, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de
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linha de transmissão,conforme projeto e planta constantes do Processo n' 48000.004317/94-13.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessíong,
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegrq,
ficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.idesde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abatendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(30) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A (Celg), a área de terra que
menciona.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
e naalíneafdo art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área
de terra de propriedade particular, no total de 2.500,00 m 2, necessária à
instalação da subestação denominada Varjão, no Município de Varjào,
Estado de Goiás, de acordo com o projeto e planta constantes do
Processo nº 48000.000157/94-05.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco Ml, cravado na divísa da chácara de
propriedade do Sr. José Nicolau Rosa com o Parque Agropecuário;
segue com o azimute de 289"35'54" e distância de cinqüenta metros
até o Marco M-2; segue com o azimute de 19'35'54" e distância de
cinqüenta metros, até o Marco M3; segue com o azimute de 109'35'54",
e distância de cinqüenta metros, até o Marco M4; segue com o azimute
de 199'35'54" e distância de cinqüenta metros até O Marco Ml, onde
teve início esta descrição.
Art. 2º A Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg) fica autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata" art. 1º deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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(31) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública. para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Espírito Santo Centrais Elétri~
cas S.A. (Escelsa), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito SantoCentrais Elétricas S.A. (Escelsa), a área de terra situada na faixa de vinte
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, denominada LT Ramal para SE Santa Maria, em 69 kV, com origem na
Estrutura 16-4 da LT Santa Teresa!Itarana e término na Subestação
Santa Maria do Jetibá, localizada nos Municípios de Santa Teresa e
Santa Maria do Jetibá, Estado do Espírito Santo, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes
do Processo n' 48100.000730/94-16.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(32) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
especial até o limite de R$ 40.772.700,00, e
crédito suplementar no valor de R$
5.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
na Lei nO 9.056, de 6 de junho de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 8.980,
de 19 de janeiro 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 40.772.700,00 (quarenta milhões,
setecentos e setenta e dois mil, setecentos reais) e suplementar no
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para atenderem à
programação constante dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme os
Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 185(6):2593-2643, jun 1995.

2640
Art. 3' Em decorrência da abertura dos presentes créditos, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma dos Anexos Ve VI.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1995, págs. 9129, 9130.

(33) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Enérgica de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Enérgica
de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de 23,00m
de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada LT
Sete Lagoas "3,, Paraopeba, em 138kV, como origem na subestação
Sete Lagoas "3,, e término na subestação Paraopeba, localizada nos
Municípios de Sete Lagoas e Paraopeba, Estado de Minas Gerais,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 185(6):2593-2643,jun 1995.

2641
necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e
planta constantes do Processo nº 48100.001275/94-59.

Art. 2" Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(34) DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Direito de Patos de
Minas, com sede na Cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais (Ma).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais nº 297, de 7 de
abril de 1995, conforme consta do Processo nº 23123.001056/95-71, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Direito de Patos de Minas, mantida
pela Fundação Educacional de Patos de Minas, com sede na Cidade
de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
João Batista Araújo e Oliveira

(35) DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 1995
Autoriza a Telecomunicações Brasileiras SA. (Telebrás) a promover o aumento de
Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto-Lei nº 1.678,d e 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA;
Art. 1º Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada a promover a elevação do Capital Social em R$
635.630.419,56 (seiscentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta
mil, quatrocentos e dezenove reais e cinqüenta e seis centavos).
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Sérgio Motta
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REPUBLICAÇÕES

RESOLUÇÕES
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 8, DE 1995 (*)
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Fundo Internacional para
Desenvolvimento da Agricultura (Fida), no
valor de até US$17,941,200.00, equivalentes
a doze milhões e novecentos mil Direitos Especiais de Saque.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Sergipe, nos termos da Resolução nº 96,
de 1989, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito externo junto ao Fundo Internacional para Desenvolvimento
da Agricultura (Fida), no valor de até US$ 17,941,200.00 (dezessete
milhões, novecentos e quarenta e um mil e duzentos dólares norte(*) Republicada por deliberação do Plenário por ter saído com incorreção, do original,

nosDO de 27.3.95 e 31.5.95, (v. Coleção das Leis. Brasília, 187 (3): 1147 mar. 1995
e Coleção das Leis. Brasília, 187 (5): 2157 maio 1995) respectivamente.
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Americanos), equivalentes a doze milhões e novecentos mil Direitos
Especiais de Saque.
Parágrafo único. Os recursos, advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo, destinam-se ao financiamento parcial
do Programa de Apoio às Populações de Baixa Renda no Semi-Árido
de Sergipe - Pró-Sertão.
Art. 2' A operação de crédito referida no art. l' deverá ser
realizada nas seguintes condições:
a) devedor: Governo do Estado de Sergipe;

b) credor: Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura (Fida);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: equivalente a SDR 12.900.000,00 (doze milhões e novecentos mil direitos especiais de saque); correspondente a US$
17,941,200.00 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e um mil e
duzentos dólares norte-americanos);

e) juros: oito por cento fixos, contados a partir de cada desembolso sobre os saldos devedores do principal;

fJ contragarantia: os definidos no parágrafo único do art. 2' da
Lei Estadual n' 3.322, de 26 de abril de 1993, que autorizou a operação
de crédito;
g) condições de pagamento:

- do principal: em trinta prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de dezembro de 1997, e a
última em 15 de junho de 2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de junho e 15 de
dezembro de cada ano.
Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução,
fica condicionado ao efetivo cumprimento das disposições contidas no
art. 167, I e II e § 1', da Constituição Federal.
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Art. 4Q O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de março de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seg"rnte
RESOLUÇÃO NQ 23, DE 1995 (*)
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, a emitir, através, de ofertas públicas.
Letras Financeiras do Tesouro do Município
de São Paulo rLFTM-SPJ,destinadas ao giro
de sua divida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q O itemg, do art. 2Qda Resolução n Q94, de 27 de dezembro
de 1994, passa a ter a seguinte redação:
<<g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emi-

tidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

02.01.95

02.01.199S

691096

02.01.95

01.02.95

01.02.199S

691096

01.02.95

01.03.95

01.03.1998

691096

01.03.95

(*) Publicada no DO de 12.6.1995 (pág. 2519 deste volume).
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Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.03.95

01.03.1998

691096

01.03.95

03.04.95

01.04.1998

691094

03.04.95

02.05.95

01.05.1998

691095

02.05.95

01.06.95

01.06.1998

691096

01.06.95

01.06.95

01.06.1998

691096

01.06.95

31.05.95 (*)

31.05.2000

695000

31.05.95

01.06.95 (*l

01.06.2000

695000

01.06.95

01.06.95 (*)

01.06.2000

695000

01.06.95

(*) A serem registrados no Cetip, por se tratarem de títulos
emitidos para pagamento de precatórios judicíais.»

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

DECRETOS
DECRETO N' 1.526, DE 20 DE JUNHO DE 1995 (*)
Cria a Câmara da Reforma do Estado,
do Conselho de Governo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
(*) Publicado no

DO de 21.6.1995 (pág. 2572 deste volume).
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DECRETA:

Art. 1º É criada a Câmara da Reforma do Estado, do Conselho
de Governo, com o objetivo de formular políticas, aprovar programas
c acompanhar as atividades relativas à Reforma do Estado.
Art. 2º Compete à câmara:
I Estado;

estabelecer as diretrizes para a política de Reforma do

n - aprovar e acompanhar os programas a serem implantados no âmbito da Reforma do Estado.
In - promover e acompanhar as parcerias intra e intergovernamentais nas atividades de Reforma do Estado.
Art. 3º A Câmara da Reforma do Estado será integrada pelos
seguintes membros:
I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, que a presidirá;

n -

Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma

do Estado;
III

Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;

IV -

Ministro de Estado da Fazenda;

V -

Ministro de Estado do Trabalho;
Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças

VI
Armadas;
VII - Secretário-Geral da Presidência da República.

Parágrafo único. Poderão ser couvidados a participar das reuniões da câmara representantes de outros órgãos do goveruo.

Art. 4º A Câmara da Reforma do Estado disporá de um Comitê
Executivo integrado pelos Secretários Executivos dos Ministérios que
a compõem, pelo Subchefe Executivo da Casa Civil, por um representante do Estado-Maior das Forças Armadas, indicado pelo respectivo Ministro de Estado, e pelo Chefe de Gabinete do Secretário-Geral
da Presidência da República, e contará, ainda, com a participação dos
seguintes membros:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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I - Secretário da Reforma do Estado, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
n - Secretário de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
In -

Secretário Federal de Controle, do Ministério da Fazen-

da.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reuniões do Comitê Executivo representantes de outros órgãos do governo.
Art. 52 Compete à Câmara da Reforma do Estado e ao Comitê
Executivo aprovarem os respectivos regimentais internos.
Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NÃO NUMERADO
(18) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995 (*)
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade da Cidade, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n 2 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
(*) Publicado no DO de 13.2.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187 (2); 771 fev. 1995)
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Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, nos termos do art. 3º da
Medida Provisória nº 830, de 13 de janeiro de 1995, e conforme consta
do Processo n" 23001.000026/90-55, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrada pela Faculdade da Cidade, mantida pela Sociedade Educacional São Paulo
Apóstolo, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

Colo Leis Rep. Fed. Brasil,
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO NQ 1.517, DE 7 JUNHO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a execução, no território
nacional, da Resolução 733 (1992) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que
estabelece embargo ao fornecimento de armas
à Somália.

Retificação

Na página 8273, 2" coluna, na epígrafe, onde se lê:
Decreto n Q 517, de 7 de junho de 1995.
Leia-se:

Decreto n Q 1.517, de 7 de junho de 1995.2541

(*)

Publicado no DO de 8.6.1995 (pág. 2541 deste volume)
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DECRETO N° 1.529, DE 21 DE JUNHO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a criação,por transforma.
ção, do cargo em comissão que menciona.

Retificação
Na página 9125, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
Luiz Carlos Bresser Pereira

(*) Publicado no DO de 22.6.1995 (pág. 2576 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 185(6):2653-2654, jun 1995.
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9.065 - Lei de 20 de junho de 1995 -Dá nova redação a dispositivos da Lei
n Q 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária
federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de junho de
1995

2225

9.066 - Lei de 20 dejunho de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a contratar
com a Itaipu Binacional pagamento de débito junto ao Tesouro Nacíonal com títulos da dívida externa brasileira, denominados Brazil Inuestiment Bond (BIB), em valor correspondente a até US$ 92,SOO,000.00
(noventa e dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da
América). Publicada no DO de 21 de junho de 1995.

2238

9.067 - Lei de 26 de junho de 1995 - Cria, na S~ Região da Justiça do
Trabalho, em Belém, no Estado do Pará, no âmbito do Ministério
Público do Trabalho, cargos de Procuradores do Trabalho de 2ª Categoria, cargos em comissão e dá outras providências. Publicada no DO
de 22 de junho de 1995.

2239

9.068 - Lei de 26 de junho de 1995 - Cria, na 3~ Região da Justiça do
Trabalho, em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, no âmbito do
Ministério Público do Trabalho, cargos de Procuradores do Trabalho de
2~ Categoria, cargos em comissão e dá outras providências. Publicada
no DO de 22 de junho de 1995.

2241

9.069 - Lei de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do
Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1995.

2243
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2657
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.016 - Medida Provisória de 2 de junho de 1995 - Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 5 de junho de 1995.

2277

1.017 - Medida Provisória de 8 de junho de 1995 - Estabelece normas
para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços
públicos, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de junho de
1995.............................................

2278

1.018 - Medida Provisória de 8 de junho de 1995 - Altera dispositivos da
Lei n'' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências.
Publicada no DO de 9 de junho de 1995.

2286

1.019 - Medida Provisória de 8 de junho de 1995 - Extingue as vantagens
que menciona, institui os Décimos Incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de junho de 1995.

2293

1.020 - Medida Provisória de 8 de junho de 1995 - Organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de
junho de 1995.

2297

1.021 - Medida Provisória de 8 de junho de 1995 -Altera a Lei n'.!. 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 9
de junho de 1995.

2313

1.022 - Medida Provisória de 8 de junho de 1995 -Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de junho de
1995.

2322

1.023 - Medida Provisória de 8 de junho de 1995 - Dispõe sobre crédito
rural, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de junho de
1995................

2324

1.024 - Medida Provisória de 13 de junho de 1995 - Reduz a alíquota do
imposto de importação para os produtos que especifica e dá outras
providências. Publicada naDO de 14 de junho de 1995. ...

2326

1.025 - Medida Provisória de 20 de junho de 1995 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofins nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de
junho de 1995.

2332

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasilia, 187(6):2655-2671, jun 1995.

2658
1.026

Medida Provisória de 20 de junho de 1995 -Dispõe sobre a base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § lº do art. 22 da Lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 21 de junho de 1995
.

2334

1.027 - Medida Provisória de 20 de junho de 1995 - Dispõe sobre o Plano
Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições
de emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para o
Real, e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de junho de 1995.

2338

1.028 - Medida Provisória de 22 de junho de 1995 - Dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n'' 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de 1º de março
de 1991, e da. Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3º
da Lei n'' 8.249/91. Publicada noDO de 23 de junho de 1995.....

2371

1.029 - Medida Provisória de 22 de junho de 1995 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 23 de junho de 1995. .......

2373

1.030 - Medida Provisória de 27 dejunho de 1995 -Institui a Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do
Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de junho de 1995.

2376

1.031 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 -Cria a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências. Publicada noDO de 29 de junho de 1995.

2379

1.032 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá
outras providências. Publicada no DO de 29 de junho de 1995.

2382

1.033 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de junho de 1995. .

2387

L.034 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 - Fixa critérios para a
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 1º do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 dejunhc
de 1995.......................................................

2389
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1.035 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 -Dispõe sobre a fixação
das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO
de 28 de junho de 1995.

2399

L036 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 - Altera as Leis nvs
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1995
,.........

2401

1.037 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 - Cria a Gratificação de
Desempenho e Produtividade eGOP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada
no DO de 28 de junho de 1995...................................................................

2403

1.038 - Medida Provisória de 27 de junho de 1995 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1995.

2406

1.039 - Medida Provisória de 28 de junho de 1995 - Dá nova redação ao
art. 2º da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada noDO de 29
de 'janeiro de 1995.

2435

1.040 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1995.

2437

1.041 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 -Altera dispositivos da
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de junho de 1995.

2438

1.042 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Extingue as vantagens
que menciona, institui os décimos incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1995.

2444

1.043 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de
junho de 1995.

2449

1.044 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Altera a Lei nº 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de
30 de junho de 1995.

2464

1.045 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada noDO de 30 de junho de
1995.

2474

1.046 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre crédito
rural, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de
1995.

2476
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1.047 - Medida Provisória de 29 de [unho de 1995 - Reduz a alíquota do
imposto de importação para 05 produtos que especifica e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1995.

2478

1.048 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofins nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de
junho de 1995.

2484

1.049 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 -Dispõe sobre a base de
cálculo da Contribuição para, o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1Q do art. 22 da Lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de junho de 1995.

2486

1.050 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constantes da Lei n!! 8.177, de 12 de março
de 1991, e da Lei ns 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3º
da Lei n'' 8.249/91. Pnhlicada no DO de 30 de junho de 1995.

2490

1.051 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1995.

2492

1.052 - Medida Provisória de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre a
aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empréstimos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos Fundos de Investimentos do Nordeste e da Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicada
no DO de 30 de junho de 1995.

2495

DECRETOS LEGISLATIVOS
85 -

86 -

Decreto Legislativo de 30 de maio de 1995 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro de Cooperação Financeira entre a República Federativa do Brasil e o Banco Europeu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 5 de junho de
1995..................

2499

Decreto Legislativo de 6 de junho de 1995 - Aprova os textos do Acordo
referente aos Vales Postais e do Acordo referente aos Objetos ContraReembolso, que são os Atos Opcionais emanados do XX Congresso da
União Postal Universal (UPU), realizado em Washington, em dezembro
de 1989. Publicado no DO de 12 de junho de 1995.

2500
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87 -

88 -

89 -

90 -

91 -

92 -

93 -

94 -

95 -

96 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1995 -Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Nossa Senhora das Dores para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo. Publicada no DO de 12 de junho de 1995.............
Decreto Legislativo de 6 dejunho de 1995 - Aprova o texto do Protocolo
ao Tratado da Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente, adotado em
Madri, em 3 de outubro de 1991, e assinado pelo Brasil em 4 de outubro
de 1991. Publicado no DO de 12 de junho de 1995..................................
Decreto Legislativo de 6 de junho de 1995 - Aprova o texto do Acordo
de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.
Publicado no DO de 12 de junho de 1995.
Decreto Legislativo de 6 de: junho de 1995 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional,
concluída em 30 de janeiro de 1975, na Cidade do Panamá. Publicado
no DO de 12 de junho de 1995.....
Decreto Legislativo de 14 de junho de 1995 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de
Sociedades Mercantis, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Publicado no DO de 21 de junho de 1995.
Decreto Legislativo de 20 de junho de 1995 - Homologa ato do
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de
papel-moeda, no exercício de 1991, no valor de Cr$
2.035.000.000,000,00 (dois trilhões e trinta e cinco bilhões de cruzeiros).
Publicado no DO de 23 de junho de 1995.
Decreto Legislativo de 20 de junho de 1995 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, conclufda em Montevidéu, em 8
de maio de 1979. Publicado no DO de 23 de junho de 1995,
Decreto Legislativo de 20 dejunho de 1995 -Aprova o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República Federal da Áustria, em Viena, em 16 de
julho de 1993. Publicado no DO de 23 de junho de 1995.
Decreto Legislativo de 22 de junho de 1995 - Escolhe o Senhor
Humberto Guimarães Souto para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, 11da Constituição Federal.
Publicado naDO de 26 de junho de 1995
,...............................
Decreto Legislativo de 29 de junho de 1995 - Ratifica a decisão do
Senado Federal proferida sobre a escolha do Senhor Iram de Almeida
Saraiva para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos
termos do art. 73, § 2º, 11da Constituição Federal. Publicado no DO de
30 de junho de 1995.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,
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RESOLUÇÕES
20 -

Resolução de 8 de junho de 1995 - Autoriza a emissão de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTE-MT) destinadas à rolagem de 100% (cem por cento) da dívida mobiliária do Estado,
vencívelno segundo semestre de 1995. Publicadano DO de 13 dejunho

de 1995..................................................................

2511

Resolução de 8 de junho de 1995 - Autoriza o Governo do Estado da
Paraíba a elevar temporariamente o limite de endividamento previsto
no art. 27 da Resolução n Q 11, de 1994, do Senado Federal, para emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba (LFTPB), cujos
recursos serão destinados à rolagem de 100% (cem por cento) de sua
dívida mobiliária, vencfvel no segundo semestre de 1995. Publicada no
DO de 13 de junho de 1995.

2515

22 -

Resolução de 8 de junho de 1995 - Autoriza o Governo do Estado da
Bahia a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFTBA), destinadas ao giro de 100% (cem
por cento) da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre
de 1995. Publicada no DO de 13 de junho de 1995.

2517

23 -

Resolução de 8 de junho de 1995 -Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo, a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro de
sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. Publicada no DO de 13 de junho de 1995.

2519

Republicado no DO de 19 de junho de 1995.

2647

25 -

Resolução de 14 de junho de 1995 - Autoriza a Prefeitura do Município
de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de
São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro de sua dívida mobiliária
daquele Município, vencível no segundo semestre de 1995. Publicada
no DO de 21 de junho de 1995.

2520

26 -

Resolução de 28 de junho de 1995 -Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar com o consórcio formado pelas empresas
Ferroetcuxl Aktiengesellchaft e a Howaldtswerke-Deutsche Werft
Aktiengesellchaft, operação de crédito externo, no valor de DM
399.530.007,20, destinada ao financiamento de bens e serviços para
construção de um submarino, sistema sonar e componentes para uma
corveta pertencente à Marinha do Brasil. Publicada no DO de 30 de
junho de 1995.
.
.

21 -

27 -

Resolução de 28 de junho de 1995 - Suspende a execução de
dispositivos das Leis n'' 5.660, de 1979, e n" 6.085, de 1982, ambas
do Estado de Santa Catarina. Publicada no DO de 30 de junho de
1995.
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2524

2663
28 -

29 -

30 -

Resolução de 28 de junho de 1995 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos). Publicada no DO de 30 de junho de 1995..........................................................

2525

Resolução de 29 de junho de 1995 - Autoriza o Departamento Municipal de Habitação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre a contrair operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal,
nas condições que estabelece. Publicada no DO de 30 de junho de 1995.

2526

Resolução de 29 de junho de 1995 -

Autoriza o Estado do Rio de

J aneiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas ao giro de
sua dívida mobiliária, vencível no segundo semestre de 1995. Publicada
no DO de 30 de junho de 1995...

2528

DECRETOS
1.508 - Decreto de 31 de maio de 1995 - Dispõe sobre a subordinação do
Programa do Artesanato Brasileiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de junho de 1995 .."""
,
".

2531

1.509 - Decreto de 31 de maio de 1995 - Dispõe sobre a contratação de
pessoal, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público. Publicado no DO de 1a de junho de 1995...

2532

1.510 - Decreto de 1º de junho de 1995 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatízação (PND), da Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD). Publicado no DO de 2 de junho de 1995.

2533

1.511 - Decreto de 1º de junho de 1995 - Dispõe sobre a tranafbrmação do
cargo em comissão que menciona. Publicado no DO de 2 de junho de
1995.
1.512 - Decreto de 1º de junho de 1995 - Dá nova redação ao art. 45 do
Regulamento de Promoções de Praças da Marinha, aprovado pelo
Decreto n" 684, de 19 de novembro de 1992. Publicado no DO de 2 de
junho de 1995.
1.513 - Decreto de 2 dejunho de 1995 -Altera valores constantes do Anexo
ao Decreto n!! 1.486, de 9 de maio de 1995, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para b exercício
de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Publicado no DO de 5 de junho de 1995
"",,............................
1.514 - Decreto de 5 de junho de 1995 - Altera os arts. 115, 116 e 117 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n'' 612, de 21 de julho de 1992, alterados pelos
Decretos nºs 656, de 24 de setembro de 1992, e 944, de 30 de setembro
de 1993, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de junho de
1995.
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1.515 - Decreto de 6 de junho de 1995 - Dispõe sobre os parâmetros a serem
observados para a criação, por transformação, ou transferência de
cargos em comissão ou funções gratificadas, estabelece regras para o
acompanhamento da despesa com a remuneração dos mesmos e dá
outras providências. Publicado no DO de 7 de junho de 1995.

2538

1.516 - Decreto de 7 de junho de 1995 - Dispõe sobre a execução, no
território nacional, da Resolução 988 (1995) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas que prorroga, até 5 de julho de 1995, o levantamento
parcial das sanções contra a Iugoslávia. Publicado no DO de 8 de junho

de 1995.

2541

1.517 - Decreto de 7 de junho de 1995 - Dispõe sobre a execução, no
território nacional, da Resolução 733 (1992) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, que estabelece embargo ao fornecimento de armas
à Somália. Publicado no DO de 8 de junho de 1995................................

Retificado no DO de 9 de junho de 1995.

2541
2653

1.518 - Decreto de 7 de junho de 1995 - Dispõe sobre a execução, no
território nacional, da Resolução 727 (1992) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, que delibera sobre o embargo de armas contra a
Iugoslávia. Publicado no DO de 8 de junho de 1995.

2542

1.519 - Decreto de 8 de junho de 1995 -Regulamenta a Lei n" 9.015, de 30
de março de 1995, que instituiu a «Retribuição Variável da Comissão
de Valores Mobiliários (RVCVM)>> e a «Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP»" e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de junho de 1995
"..

2543

1.520 - Decreto de 12 de junho de 1995 - Dispõe sobre a vinculação,
competências e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), e dá outras providências. Publicado noDO de 13 de
junho de 1995.

2546

1.521 - Decreto de 13 de junho de 1995 - Altera valores constantes do
Anexo ao Decreto nº 1.486, de 9 de maio de 1995, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de junho de
1995..........................................................................................

2550

1.522 - Decreto de 13 de junho de 1995 - Altera o Regulamento Consolidado do Funde de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aprovado pelo
Decreto n Q 99.684, de 8 de novembro de 1990. Publicado no DO de 14
de junho de 1995.

2551

1.523 - Decreto de 13 de junho de 1995 - Altera os arts. 5º, 6Q, 10 e 11 do
Decreto n Q 99.274, de 6 de junho de 1990, que regulamenta as Leis nss
6.902, de 27 de abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de junho de 1995.

2554

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

187(6):2655-2671, jun 1995.

2665
1.524 - Decreto de 20 de junho de 1995 - Aprova o Estatuto da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Publicado no DO de 21 de
junho de 1995.

2556

1.525 - Decreto de 20 de junho de 1995 - Dispõe sobre a exclusão do
Programa Nacional de Desestatização (PND), criado pela Lei nº 8.031,
de 12 de abril de 1990, das participações acionárias da Petrobrás
Química S.A. (Petroquisa), na Alelor Química de Alagoas S.A., na
Companhia Alagoas Industrial (Cinal) e na FCC - Fábrica Carioca de
Catalisadores, bem como da Nuclebrâs Equipamentos Pesados S.A.
(Nuclep). Publicado noDO de 21 de junho de 1995.

2571

1.526 - Decreto de 20 de junho de 1995 - Cria a Câmara da Reforma do
Estado, do Conselho de Governo, e dá outras providências. Publicado
no DO de 21 de junho de 1995...................................................................

2572

Republicado no DO de 22 de junho de 1995.

2648

1.527 - Decreto de 21 de junho de 1995 - Transforma, no Ministério do
Exército, a 9ª Brigada de Infantaria Motorizada-Escola em Grupamento de Unidades-Escola/ê" Brigada de Infantaria Motorizada, e dá outras
providências. Publicado noDO de 22 de junho de 1995.

2574

1.528 - Decreto de 21 de junho de 1995 - Acresce dispositivo ao art. 1!l do
Decreto nº 1.096, de 23 de março de 1994, que dispõe sobre cargos
privativos de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz. Publicado
no DO de 22 de junho de 1995...................................................................

2575

1.529 - Decreto de 21 de junho de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, do cargo em comissão que menciona. Publicado no DO
de 22 de junho de 1995.

2576

Retificado no DO de 23 de junho de 1995.................................................

2654

1.530 - Decreto de 22 de junho de 1995 - Declara a entrada em vigor da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em
Montego Bay, Jamaica, em 10 de dezembro de 1982. Publicado no DO
de 23 de junho de 1995.

2577

1.531 - Decreto de 22 de junho de 1995 -Altera o Decreto nº 94.336, de 15
de maio de 1987, que cria o Brasão de Armas e Estandarte do Exército.
Publicado no DO de 23 de junho de 1995.

2577

1.532 - Decreto de 22 de junho de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980.. (AAP.R/9),
entre Brasil e México, de 30 de março de 1995. Publicado no DO de 23
de junho de 1995.

2579

1.533 - Decreto de 26 de junho de 1995 - Dá nova redação ao art. 511 do
Decreto nº 737, de 28 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a Ordem
Nacional do Mérito Educativo. Publicado no DO de 28 de junho de 1995.

2580

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 187(6):2655-2671, jun 1995.

2666
1.534 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Introduz alterações no Decreto
ns 1.502, de 25 de maio de 1995, que dispõe sobre consignações em folha
de pagamento de servidores públicos federais. Publicado no no de 28
de junho de 1995.

2581

1.535 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Prorroga por trinta dias o prazo
fixado no § 1º do art. 2º do Decreto n'' 1.411, de 7 de março de 1995, que
dispõe sobre a reavaliação dos contratos em vigor e das licitações em
curso, no âmbito da Administração Pública Federal. Publicado no DO
de 28 de junho de 1995.

2581

1.536 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Altera a denominação do cargo
em comissão que menciona. Publicado no DO de 28 de junho de 1995.

2582

1.537 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Altera valores constantes do
Anexo ao Decreto n!! 1.486, de 9 de maio de 1995, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social. Publicado no DO de 28 de junho de 1995.

2583

1.538 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Cria o Grupo Executivo de
Repressão ao Trabalho Forçado e dá outras providências. Publicado no
DO de 28 de junho de 1995.

2584

1.539 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Altera o Decreto nº 1.510, de 1º
de junho de 1995, que incluiu a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
no Programa Nacional de Desestatização (PND). Publicado no DO de
28 de junho de 1995.

2585

1.540 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Dispõe sobre a composição e o
funcionamento do Grupo de Coordenação incumbido da atualização do
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). Publicado no DO
de 28 de junho de 1995.

2586

1.541 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Regulamenta o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Publicado no DO de 28 de junho de 1995. ......

2588

1.542 - Decreto de 27 de junho de 1995 - Altera o art. 5º do Decreto n"
99.274, de 6 de junho de 1990, que regulamenta as Leis nss 6.902, de
27 de abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de 1981. Publicado no DO
de 28 de junho de 1995..............................................................................

2591

1.543 - Decreto de 29 de junho de 1995 - Dispõe sobre a transformação e
a transferência do cargo em comissão que menciona. Publicado no DO
de 30 de junho de 1995.

2592

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1)

~

Decreto de 31 de maio de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$ 4.775.326,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado noDO de 1º de junho de 1995..............................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

187(6):2655-2671, jun 1995.

2593

2667
(2) -

Decreto de 31 de maio de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 41.000,00. Publicado no DO delº de junho de 1995
.

2594

(3) -

Decreto de 31 de maio de 1995 -Abre aos Orçamentos da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$
900.900,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado naDO de 12 de junho de 1995
.

2594

(4) -

Decreto de 5 de junho de 1995 - Cassa a declaração de utilidade
pública das entidades relacionadas no anexo a este decreto. Publicado
no DO de 6 de junho de 1995
.

2595

(5) -

Decreto de 6 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente e Assistencial Comunitária de Serrolândia,
com sede na Cidade de Serrolândia (BA), e outras entidades. Publicado
no DO de 7 de junho de 1995
.

2602

(6) -

Decreto de 13 de junho de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$ 12.571.440,00. Publicado noDO de
14 de junho de 1995
.

2604

(7) -

Decreto de 13 de junho de 1995 - Abre aos Orçamentos da União, em
favor da Presidência da República, do Ministério do Planejamento e
Orçamento e do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, créditos suplementares no valor de R$ 7.441.640,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 14 de junho de 1995
..

2605

(8) -

Decreto de 14 de junho de 1995 - Cria Comissão Interministerial para
os fms que especifica. Publicado no DO de 16 de junho de 1995
.

2606

(9) -

Decreto de 14 de junho de 1995 - Transfere a sede da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para a Cidade do Rio de Janeiro, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1995
" .

2606

(10) -

Decreto de 14 de junho de 1995 - Dispõe sobre a transformação da
12ª Brigada de Infantaria Motorizada em 12ª Brigada de Infantaria
Leve (Aeromóvel) e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de
junho de 1995
.

2607

(11) -

Decreto de 19 de junho de 1995 - Concede à empresa Continental
Airlines Inc. autorização para instalar agência para a venda de bilhetes
de passagens e carga no Brasil. Publicado no DO de 20 de junho de
1995
.

2608

(12) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A
(Celg), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 21 de junho
de 1995
.

2610

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 187(6):2655-2671, jun 1995.

2668
(13) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
(Celg), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 21 de junho
de 1995........................................................................................................

2611

(14) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fíns de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A (Celg), a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 21 de jnnho de 1995.

2612

(15) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação em'favor da Light - Serviços de Eletricidade
S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 21 de junho de
1995.........................

2613

(16) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 21 de junho de 1995.................................................

2616

(17) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado noDO
de 21 de jnnho de 1995.

2618

(18) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 22 de junho de 1995...................................

2619

(19) -

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 21 de junho de 1995
".........

2620

(20) -

Decreto de 20 de junho de 1995 -Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 21 de junho de 1995.................................................

2622

Decreto de 20 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 21 de junho de 1995.

2623

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Enegética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado noDO de 22 de junho de 1995................................................

2625

(21) -

(22) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

187(6):2655-2671, jun 1995.

2669
(23) -

Decre,to d,e2,1de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de ínstituiçâo de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado noDO de 22 de junho de 1995.................................................

2626

(24) -

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 22 de junho de 1995.

2628

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 22 de junho de 1995

2629

Decreto de 21 de junho de 1995 -Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A. (Oelesc), a área de terra que mencíona. Publicado no DO de 22 de junho de 1995...........................................

2630

(27) -

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública para
fms de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Enegética de
São Paulo, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 22 de
junho de 1995.

2632

(28) -

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. (Eletrosul), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 22
de junho de 1995.
.

2633

(29) -

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 22 de junho de 1995.

2635

(30) -

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás
S.A.(Celg), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 22 de
junho de 1995.

2636

(31) -

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 22 de junho de 1995.

2638

(32) -

Decreto de 21 de junho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
R$ 40.772.700,00, e crédito suplementar no valor de R$ 5.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 22 de junho de 1995...................................................................

2639

(25) -

(26) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 187(6):2655-2671, jun 1995.

2670
(33) -

Decreto de 21 de junho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 22 de junho de 1995.................................................

2640

(34) -

Decreto de 22 de junho de 1995 -Autoriza o funcionamento do curso
de Direito da Faculdade de Direito de Patos de Minas, com sede na
Cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais (MG). Publicado no
DO de 23 de junho de 1995.

2641

(35) -

Decreto de 29 de junho de 1995 - Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. (Telebrãs) a promover o aumento de Capital Social.
Publicado no DO de 30 de junho de 1995......

2642

REPUBLICAÇÕES

RESOLUÇÕES
8 -

Resolução de 23 de março de 1995 - Autoriza o Estado de Sergipe a
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao
Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura (Fida), no
valor de até US$ 17,941,200.00, equivalentes a doze milhões e novecentos mil Direitos Especiais de Saque. Publicada em 27 de março de 1995
e republicada em 1<;> de junho de 1995......................................................

2645

23 -

Resolução de 8 de junho de 1995 - Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro de
sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. Publicada no DO de 12 de junho de 1995.

2519

Republicada no DO de 19 de junho de 1995.

2647

DECRETO
1.526 - Decreto de 20 de junho de 1995 - Cria a Câmara da Reforma do
Estado, do Conselho de Governo, e dá outras providências. Publicado
no DO de 21 de junho de 1995.
Republicado no DO de 22 de junho de 1995.

2572
2648

DECRETONÃO NUMERADO
(18) -

Decreto de 10 de fevereiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade da Cidade, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1995 e republicado no
DO de 16 de junho de 1995.

Col.· Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

187(6):2655-2671, jun 1995.

2650

2671
RETIFICAÇÕES

DECRETOS
1.517 -

Decreto de 7 de junho de 1995 - Dispõe sobre a execução, no
território nacional, da Resolução 733 (1992) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, que estabelece embargo ao fornecimento de armas
à Somália. Publicado no DO de 8 de junho de 1995................................

2541

Retificado noDO de 9 de junho de 1995...................................................

2653

1.529 -

Decreto de 21 de junho de 1995 -

Dispõe sobre a criação, por

transformação, do cargo em comissão que menciona. Publicado no DO

de 22 de junho de 1995

2576

Retificado no DO de 23 de junho de 1995.................................................

2654

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,

Brasília, 187(6):2655-2671, jun 1995.

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO DE ASSIST~NCIA JURíDICA MúTUA EM ASSUNTOS PENAIS

-

Brasil e Uruguai.
Decreto Legislativo n Q 89, de 6 de junho de 1995

2503

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS

-

Brasil e Áustria.
Decreto Legislativo nº 94, de 20 de junho de 1995

2507

ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA

-

Brasil e Banco Europeu de Investimento.
Decreto Legislativo nº 85. de 30 de maio de 1995

2499

ACORDO REFERENTE AOS VALES POSTAIS. ACORDO REFERENTE
AOS OBJETOS CONTRA-REEMBOLSO.
-

União Postal Universa1(UPU). XX Congresso.

DecretoLegislativo n!! 86, de 6 de junho de 1995

2500

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

-

Contrato. Licitação - reavaliação. Legislação-alteração.
Decretonº 1.535, de 27 de junho de 1995

2581

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃo
-

Cargo em comissão - criação- reclassificação.

Medida Provisória n'l 1.032, de 27 de junho de 1995

2382

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2674
AGI!:NClA DE TURISMO
- Instalação. Continental Airlines Inc.
(11) Decreto de 19 de junho de 1995

2608

AMAZÔNIA
- Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz) -Regulamen
tação.

Decreto n 21.541, de 27 de junho de 1995..........................................

2588

AMIANTO

-

Extração. Industrialização. Comercialização. Utilização. Transporte. Segurança-normas.
Lei n' 9.055, de l' de junho de 1995..................................................

2207

ANTÁRTIDA
-

Tratado. Proteção do meio ambiente. Protocolo.
DecretoLegislativo n!! 88, de 6 de junho de 1995

2502

ARBITRAGEM
- Convenção Interamericana.
Decreto Legislativo n Q 90, de 6 de junho de 1995

ARBITRAMENTO JUDICIAL
Convenção Interamericana
DecretoLegislativo nº 93, de 20 de junho de 1995

2504

,............

2506

ARMA

Embargos- implementação
-Somália.
Decreton!! 1.517, de 7 de junho de 1995. (Publicado noDO de 8
de junho de 1995).
(Retificado no DO de 9 de junho de 1995)
- Iugoslávia.
Decreton!! 1.518, de 7 de junho de 1995

2541
2653
2542

ARTESANATO
- Programa. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Decreton 2 1.5D8, de 31 de maio de 1995

2531

ASBESTO
Extração. Industrialização. Comercialização.Utilização. Transporte. Segurança ~ normas.
Lei n' 9.055, de l' de junho de 1995..................................................

2207

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704, jun. 1995

2675
ASSISTl1:NCIAJURíDICA
- Acordo. Brasil e Uruguai.
Decreto Legislativo n'l 89, de 6 de junho de 1995

2503

l.8SIST>:NCIA SOCIAL
-

Organização. Legislação - alteração.
Medida Provis6ria n'l1.033, de 27 de junho de 1995.......................

2387

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA DE
SERROLÃNDIA. Serrolândia(BA)
- Utilidade Pública-declaração.
(5)Decreto de 6 de junho de 1995.

2602

ASSOCIAÇÃO DE AMPAIlO À INFÃNCIA IDA META JULIANE DIETZ.
Faxinal (PR)
.
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.

2602

ASSOCIAÇÃO DE ASSIST>:NCIA E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA DE
APARECIDA. Aparecida (SP)
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.
ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE GOIÃNlA. Goiânia (GO)
- Utilidade Pública-declaração.
(5) Decreto de 6 de junho de 1995.
ATIVIDADE RURAL
- Previdência Social. Legislação - alteração.
Lei n' 9.063, de 14 de junho de 1995
ATO INTERNACIONAL
- Acordo de Alcance Parcial de "Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980" . 2!! Protocolo Adicional. Brasil e
México.
Decreto n' 1.532, de 22 de junho de 1995
- Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais. Brasil
e Uruguai.
Decreto Legislativo n!! 89, de 6 de junho de 1995
- Acordo-Quadro de Cooperação Financeira. Brasil e Banco Europeu
de Investimento.
Decreto Legislativo n!? 85, de 30 de maio de 1995
- Acordo Referente Aos Vales Postais. Acordo Referente Aos Objetos
Contra-Reembolso.União Postal Universal(UPU). XX Congresso.

2602

2602

2217

2579

2503

2499

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704, jun. 1995

2676
Decreto Legislativo n 2 86, de 6 de junho de 1995

-

-

-

Acordosobre Serviços Aéreos. Brasil e Áustria.
Decreto Legislativo n' 94, de 20 de junho de 1995
Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional.
Decreto Legislativo n 2 90, de 6 de junho de 1995
Convençãodas Nações Unidas sobre o Direito do Mar - vigência.
Decreto n' 1.530, de 22 de junho de 1995..........................................
Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de
Sociedades Mercantis..
Decreto Legislativo n 2 91, de 14 de junho de 1995
ConvençãoInteramericanasobreEficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos arbitrais estrangeiros.
Decreto Legislativo n 2 93 , de 20 de junho de 1995
Tratado da Antártida sobreProteção doMeioAmbiente. Protocolo.
Decreto Legislativo n 2 88, de 6 de junho de 1995

ATO LEGAL
- Esecuçâo . suspensão. Lei Estadual. Estado de Santa Catarina.
Leis nss 5.660/79 e 6.085/82.
Resolução do Senado Federal n'l27, de 28 de junho de 1995..........
AUMENTO DE CAPITAL
- 'Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás).
(35) Decreto de 29 de junho de 1995
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
- Acordo-Quadre de Cooperação Financeira. Brasil.
Decreto Legislativo n Q 85, de 30 de maio de 1995
BIOSSEGURANÇA.
- Política Nacional.
- Biotecnologia.
Decreto n' 1.520, de 12 de junho de 1995..........................................
CAPITAL SOCIAL
- Aumento de capital.Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás).
(35) Decreto de 29 de junho de 1995
CARGO EM COMISSÃO

-

Criação.
Ministério da Fazenda.
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2500

2507

2504
2577

2505

2506
2502

2524

2642

2499

2546

2642

2677
Medida Provisória nº 1.032, de 27 de junho de 1995
-

Advocacia-Geral da União.
Medida Provisória n!! 1.032, de 27 de junho de 1995
-

Decreto n 21.515, de 6 de junho de 1995
Criação. Transformação.
Ministério da Saúde.
Decreto n'l1.529, de 21 de junho de 1995 (publicado no DO de 22

2538

de junho de 1995)............................................................................
Retificado no DO de 23 de junho de 1995.....................................
Ministério Público do Trabalho. Justiça do Trabalho. Belém (PA).
Lei n' 9.067, de 26 de junho de 1995.............................................
Denominação-alteração.

2576
2654
2239

2582

Transformação.
Ministério da Justiça.
Decreto n' 1.511, de l' de junho de 1995

-

2382

Criação. Remuneração. Normas.

Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n'l1.536, de 27 de junho de 1995..........................................

-

2382

Criação. Reclassificação.

2534

Transformação. Transferência.
Ministério do Trabalho.

Decreto n" 1.543, de 29 de junho de 1995..........................................

2592

CARGO PúBLICO
Criação. Transformação.
Ministério Público do Trabalho. Justiça do Trabalho. Belo Horizonte
(MG).

Lei n' 9.068, de 26 de junho de 1995

2241

CARGO PúBLICO
-

Tribunal de Contas da União.
Ministro. Humberto Guimarães Souto.
Decreto Legislativo nO 95, de 22 de junho de 1995

2508

Ministro. Iram de Almeida Saraiva.

Decreto Legislativo nº 96, de zêdc junho de 1995

2509

CASAPEQUENO DAVI. João Pessoa (PB)
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.

2602
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2678
CENTRO DE ASSIST>:NCIA SOCIAL DE PIACATU. Piacatu (SP)
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.
CENTRO DE RECREAÇÃO INFANTIL BETEL. São Paulo (SP)
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO GERALDO DAS PERDIZES. São
Paulo (SP)
-

2602

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- Art. 809: estatística judiciária criminal- alteração.
Lei n'9.061, de 14 de junho de 1995.................................................
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOS
-

2602

2602

2215

Gratificação de Produtividade.Lei nf!9.015- regulamentação.

Decreto n!!: 1.519, de 8 de junho de 1995............................................
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOS (CVM)
- Sede-transferência. Rio de Janeiro.
(9) Decreto de 14 de junho de 1995
COMISSÃO INTERMINlSTERIAL
- Itaipu-Binacional -Estatuto. Ministério das Relações Exteriores.

2543

2606

Ministério de Minas e Energia.

(8) Decreto de 14 de junho de 1995
COMISSÃO INTERMlN1STERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (CIRM)
-

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)-atualização.

Decreto n!!: 1.540, de 27 de junho de 1995
COMISSÃO TÉCNlCA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA (CTNBio)
Decreto n' 1.520, de 12 de junho de 1995..........................................
COMPANHIA DE PESQUlSA DE RECURSOS MINERAlS (CPRM)
-

2606

2586

2546

Estatuto - aprovação.

Decreto n' 1.524, de 20 de junho de 1995

2556

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
-

Programa Nacional de Desestatização (PND) - inclusão.
Decreto n!! 1.510, de 111 de junho de 1995

2533

-Alteração. Decreto n Q 1.539, de 27 de junho de 1995......................

2585
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CONAMAZ ver CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL
CONCESSÃO
- Serviços públicos. Normas.
Medida Provis6ria nº 1.017, de 8 de junho de 1995

2278

CONFLITO DE LEIS
- Sociedade Mercantil. Convenção Interamericana.
Decreto Legislativo nº 91, de 14 de junho de 1995

2505

CONSELHO DE GOVERNO
- Câmara da Reforma.do Estado - criação.

Decretonº 1.526, de 20 de junho de 1995 (Publicado no DO de 21
de junho de 1995)............................................................................
Republicado no DO de 22 de junho de 1995.
CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÔES UNIDAS
- Resolução 727 (1992) - execução. Anna. Embargos. Iugoslávia.
Decreto nf.! 1.518, de 7 de junho de 1995............................................

-

2572
2648

2542

Resolução 733 (1992) - execução. Arma. Embargos. Somália.

-

Decretonº 1.517, de 7 de junho de 1995. (Publicado no DO de 8 de
junho de 1995).................................................................................

2541

Retificado no DO de 9 de junho de 1995)..........................................

2653

Resolução 988 (1995) - execução. Sanção - suspensão. Iugoslávia.

Decreton' 1.516, de 7 de junho de 1995............................................
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
- Papel-moeda - emissão. Exercício de 1991.
Decreto Legislativo nº 92, de 20 de junho de 1995
~.........

2541

2505

CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL (CONAMAZ)
-

Regulamentação. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Decreton' 1.541, de 27 de junho de 1995

2588

CONTINENTAL AIRLINES INC.
-

Agência de turismo-instalação.

(11) Decreto de 19 de junho de 1995

2608

CONTRATO
-

Administração Pública. Legislação-alteração.

Decreton' 1.535, de 27 de junho de 1995

2581
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2680
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR
- Vigência.
Decreto n'l1.53D, de 22 de junho de 1995

2577

CONVENÇÃO INTERAMERICANASOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL
INTERNACIONAL

Decreto Legislativo n!! 90, de 6 de junho de 1995
CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CONFLITOS DE LEIS EM
MATÉRIA DE SOCIEDADES MERCANTIS
Decreto Legislatiuo n'l91, de 14 de junho de 1995

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DAS SENTENÇAS E LAUDOS ARBITRAIS ESTRANGEIROS
DecretoLegislativo n!.' 93, de 20 de junho de 1995

2504

2505

2506

COOPERAÇÃO FINANCEIRA
-

Acordo. Brasil e Banco Europeu de Investimento.
Decreto Legislativo ns Bõ, de 30 de maio de 1995

2499

CPRM ver COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CRÉDITO ESPECIAL
- Ministério dos Transportes.
(32) Decreto de 21 de junho de 1995

2639

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
- Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei n' 9.062, de 14 de junho de 1995.................................................

2216

CRÉDITO RUIIAL
-Encargos fínanceíros. Subvenção.
Medida Provisória n'l1.D23, de 8 de junho de 1995
Medida Provis6ria n!! 1.046, de 29 de junho de 1995.......................

2324
2476

CRÉDITO SUPLEMENTAR
- Justiça do Trabalho.
(3) Decreto de 31 de maio de 1995.....................................................
- Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
(7) Decreto de 13 de junho de 1995
- Ministério da Aeronáutica.
(1) Decreto de 31 de maio de 1995....................................................
- Ministério da Educação e do Desporto.
(2) Decreto de 31 de maio de 1995.....................................................
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2594
2605
2593
2594

2681
(6) Decreto de 13 de junho de 1995....................................................
-

2604

Ministério do Planejamento e Orçamento.

(7) Decreto de 13 de junho de 1995
-

Ministério dos Transportes.

-

Lei n' 9.056, de 6 de junho de 1995
Presidência da República

(32) Decreto de 21 de junho de 1995..................................................

(7) Decreto de 13 de junho de 1995

2605
2639
2211
2605

CURSO DE GRADUAÇÃO
-

Autorização.

Direito. Patos de Minas <MG).
(34) Decreto de 22 de junho de 1995

2641

Tecnologia em Processamento de Dados. Rio de Janeiro (RJ)

(18) Decreto de 10 de fevereiro de 1995 <Publicadono DO de 13 de
fevereiro de 1995 e republicadono DO de 16 de junho de 1995)

2650

CVM ver COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DÉCIMOS
-

Criação. Regulamentação.
Medida Medida Provis6ria nl.' 1.019, de 8 de junho de 1995

2293

Medida Provisória n 21.042, de 29 de junho de 1995.......................

2444

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER)
- Receita -alteração.
Lei n' 9.056, de 6 de junho de 1995

2211

DESAPROPRIAÇÃO
-

Utilidade pública. Imóvel.
Concórdia. Peritiba, Ipira e Itá (SC). Mareelino Ramos, Severiano

de Almeida, MarianoMoro e Aratiba (RS).
(28) Decreto de 21 de junho de 1995
Planaltina (GO).
(12) Decreto de 20 de junho de 1995

2633
2610

São João de Meriti (RJ)

(15) Decreto de 20 de junho de 1995
Três Lagoas (MT).
(27) Decreto de 21 de junho de 1995
Varjão (GO)

2613
2632
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2682
(30) Decreto de 21 de junho de 1995
Vianópolis (GO).
(13) Decreto de 20 de junho de 1995

2636
2611

DESESTATIZAÇÃO
-

Legislação - alteração.

Medida Provisória nº 1.021, de 8 de junho de 1995
Medida Provisória n' 1.044, de 29 de junho de 1995.......................
DIPLOMATA. Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DIPLOMÁTICO (GDP)
DIREITO
-

Curso de graduação-autorização.Patos de Minas (MG).

(34) Decreto de 22 de junho de 1995
DIREITO INTERNACIONAL
-

2641

Sanção - suspensão. Iugoslávia.

Decreto n 21.516, de 7 de junho de 1995............................................
DIREITO MARITIMO
-

2541

Convenção das Nações Unidas.

Decreto n' 1.530, de 22 de junho de 1995
DíVIDA ATIVA
-

2313

2464

2577

Débitos. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Legislação - alteração.

Medida Provisória nº 1;039, de 28 de junho de 1995.......................
DÍVIDA MOBILIÁRIA

2435

-

Estado da Bahia.

Resolução do Senado Federal nº 22, de 8 de junho de 1995

2517

-

Estado da Paraíba.
Resolução do Senado Federal nº 21, de 8 de junho de 1995

2515

-

Estado de Mato Grosso.

-

Estado do Rio de Janeiro.

-

Município de São Paulo.

Resolução do Senado Federal nº 20, de 8 de junho de 1995

Resolução do Senado Federal n' 30, de 29 de junho de 1995
Resolução do Senado Federal n!.' 23, de 8 de junho.de

2511

2528

1995.(Publi~

cada no DO de 12 de junho de 1995).
Republicada no DO de 19 de junho de 1995).
Resolução do Senado Federal n!! 25, de 14 de junho de 1995..........
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2519
2647
2520

2683
EDUCAÇÃO
-

Política nacional.
Medida Provisória n 21.018, de 8 de junho de 1995
Medida Provisória n'21.D41, de 29 de junho de 1995.......................

2286
2438

EMBARGOS
- Anna.
Iugoslávia.
Decreto n' 1.518, de 7 de junho de 1995 """"..."""""""""""""....,,
Somália
Decreto nº 1.517, de 7 de junho de 1995 {Publicado no DO de 8 de
junho de 1995)."""""""".""""""""""""""""""""""""""""".""

2542

2541

Retificado no DO de 9 de junho de 1995)""""""""""""""".""""".
ENDIVIDAMENTO ver LIMITE DE ENDIVIDAMENTO
ESTADO DA BAHIA
- Letra Financeira do Tesouro - emissão.

2653

Resolução do Senado Federal n 2 22, de 8 de junho de 1995
ESTADO DA PABAIBA

2517

-

Limite de endividamento. Letra Financeira do Tesouro - emissão.

Resolução do Senado Federal n'2 21, de 8 de junho de 1995
ESTADO DE MATO GROSSO
- Letra Financeira do Tesouro - emissão
Resolução do Senado Federal n 2 20, de 8 de junho de 1995 ..........

2515

2511

ESTADO DE SANTA CATARINA
-

Lei Estadual-execução - suspensão. Leis nss 5.660/79 e 6.085/82.
Resolução do Senado Federal nª 27, de 28 de junho de 1995

2524

ESTADO DE SERGIPE
-

Empréstimo externo. Fundo Internacional para Desenvolvimento
da Agricultura (FIDA). Programa de Apoio às Populações de Baixa
Renda no Semi-Árido de Sergipe - Pró-Sertão
Resolução do Senado Federal n'1 8, de 23 de março de 1995 (Publicada no DO de 27 de março de 1995.Republicada no DO de 31
de maIo de 1995 e noDO de l' de junho de 1995) .."
"...

2645

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
-

Letra Financeira do Tesouro-emissão.
Resolução do Senado Federal n' 30, de 29 de junho de 1995 .........

2528
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2684
FERROVIA
-

Ligação. Plano Nacional de Viação.

Lei n' 9.060, de 14 de junho de 1995.................................................

2214

FIBRA NATURAL
-

Fibra artificial. Comercialização.Utilização. Transporte. Segurança - normas.
Lei n' 9.055, de l' de junho de 1995..................................................

2207

FINANÇAS E CONTROLE- Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
FUNÇÃO GRATIFICADA
-

Criação. Remuneração. Normas.

Decreto n' 1.515, de 6 de junho de 1995............................................

2538

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MÉDICO-SOCIAL -FAEMES. Goiás (GO)
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES
-

2602

Radiodifusão educativa. Serviço - autorização. Limeira(SP).

Decreto Legislativo n 2 87, de 7 de junho de 1995

2501

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DAREGIÃO CENTRO-OESTE
-

Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo(TJLP).

Medida Provisória n 21.052, de 29 de junho de 1995.......................

2495

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO NORDESTE
-

Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória n 21.052, de 29 de junho de 1995 ....:..................

2495

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DAREGIÃO NORTE
-

Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provis6rio n' 1.052, de 29 de junho de 1995......................

2495

FUNDO DAMARINHA MERCANTE
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
MedidaProvis6ria n' 1.030, de 27 de junho de 1995.......................

2376

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR(FAT)
-

Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória nº 1.030, de 27 de junho de 1995.......................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704, jun. 1995

2376

2685
-

Recursos. Legislação - alteração.
Medida Provisória n lJ 1.036, de 27 de junho de 1995

2401

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
-

Débitos. Dívida ativa-inscrição. Legislação - alteração.
Medida Provisória n!! 1.039, de 28 de junho de 1995.......................
Regulamento - Alteração.
Decreto n' 1.522, de 13 de junho de 1995

2435
2551

FUNDO DE INVESTIMENTOS DAAMAZÓNlA (FINAM)
-- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo(TJLP).
Medida Provisória n!!1.052, de 29 de junho de 1995
FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n" 1.052, de 29 de junho de 1995
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n!!1.030, de 27 de junho de 1995

2495

2495

2376

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICADO EspíRITO SANTO (FUNRES)
-

Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo(TJLP)
Medida Provisória n!!1.052, de 29 de junho de 1995

2495

GERENCIAMENTO COSTEIRO
- Plano Nacional-atualização.
Decreto n!!1.540, de 27 de junho de 1995

2586

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
Medida Provisória n Q 1.031, de 27 de junho de 1995.......................

2379

GRATIFIÇAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VOO
- Criação. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (DACTA).
Medida Provisória n Q 1.031, de 27 de junho de 1995......................

2379

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÃTICO (GDD)
-

Criação. Ministério das Relações Exteriores.
Medida Provisória n!.! 1.037, de 27 de junho de 1995.......................

2403
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2686
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
- Criação-alteração. Atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento.
Medida Provisória n 2 1.037, de 27 de junho de 1995.......................

2403

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
- Comissão de ValoresMobiliários.
-

Superintendência de Seguros Privados. Lei nl!9.015- Regulamentação.
Decreto n!l1.519, de 8 de junho de 1995...........................................

2543

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
- Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo-criação.

Medida Provisória n 21.031, de 27 de junho de 1995.......................

2379

GRUPO EXECUTIVO DE REPRESSÃO AO TRABALHO FORÇADO
(GERTRAF)
- Criação.
Decreto n Q 1.538, de 27 de junho de 1995..

2584

GUARDA-MIRIM DE SANTA BÃRBARAD'OESTE. Santa Bárbara D'Oeste (SP)
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.

2602

HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES. Garanbuns (PE)
-

Utilidade Pública-declaração

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.

2602

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. Pitanga (PR)
-

Utilidade Pública-declaração.

(5) Decreto de 6 de junho de 1995.

2602

IMÓVEL
-

Desapropriação. Utilidade pública.
Concórdia, Peritiba, Ipira e Itá (SC). Marcelino Ramos, Severiano

de Almeida, MarianoMoroe Aratiba (RS).
(28) Decreto de 21 de junho de 1995
PlanaItina (GO).
(12)Decreto de 20 de junho de 1995

2633
2610

São João de Menti (RJ).

(15) Decreto de 20 de junho de 1995
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2613

2687
Três Lagoas (MT).

(27) Decreto de 21 de junho de 1995
Varjão (GO).
(30) Decreto de 21 de junho de 1995
Vianópolis (GO).
(13) Decreto de 20 de junho de 1995

2632
2636
2611

IMÓVEL
-

Servidão Administrativa. Utilidade pública.
Araxá (MG). Ibiá (MG).

(22) Decreto de 21 de junho de 1995
Cariacica (ES).
(20) Decreto de 20 de junho de 1995
Caxarobu (MG). São Lourenço (MG).

2625

(25) Decreto de 21 de junho de 1995
Goiandira (GO). Nova Aurora (GO).
(14) Decreto de 20 de junho de 1995
Guabiruba (SC). Brusque (SC).
(26) Decreto de 21 de junho de 1995
Itaberá (SP). Mogi das Cruzes (SP).

2629

(17) Decreto de 20 de junho de 1995

2618

2622

2612
2630

J ales (SP). Auriflaroa (SP).
(19) Decreto de 20 de junho de 1995
JoinvilJe (SC).
(21) Decreto de 20 de junho de 1995
Neves(MG). Betim (MG).
(29) Decreto de 21 de junho de 1995
Pratápolis (MG). São Sebastião do Paraíso (MG).
(16) Decreto de 20 de junho de 1995
Ponte Nova (MG). Viçosa (MG).
(23) Decreto de 21 de junho de 1995
Quixadá (CE). Fortaleza (CE).
(18) Decreto de 20 de junho de 1995
Santa Teresa e Santa Maria do Jetibá (ES).
(31) Decreto de 21 de junho de 1995
São Bernardo
Campo (SP).
(24) Decreto de 21 de junho de 1995

2620
2623
2635
2616
2626
2619
2638

do

2628
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2688
Sete Lagoas e Paraopeba (MG).

(33) Decrelo de 21 de junho de 1995

2640

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
-

Alíquota - redução.
Medida Provisória nl.!: 1.024, de 13 de junho de 1995

2326

Medida Provisória nlJ: 1.047, de 29 de junho de 1995.......................

2478

IMPOSTO DE RENDA
-

Legislação - alteração.

Lei n' 9.064, de 20 de junho de 1995.................................................

2219

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
-

Crédito presumido.

Medida Provisória n 21.025, de 20 de junho de 1995
Medida Provisória n 21.048, de 29 de junho de 1995.......................

2332
2484

IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
ISONOMIA SALARIAL
-

Servidor público civil.

Medida Provisória n" 1.034, de 27 de junho de 1995.......................

2389

ITAIPU BlNACIONAL
-

Débitos. Título de dívida externa. Tesouro Nacional.

Lei n' 9.066, de 20 de junho de 1995
ITAIPU-BlNACIONAL
- Estatuto-revisão. Comissão Intenninisterial.

2238

(8) Decrelo de 14 de junho de 1995

2606

IUGOSLÁVIA
- Anna. Embargos.
-

Decreto n' 1.518, de 7 de junho de 1995............................................
Sanção - suspensão

2542

Decrelo n'1.516, de 7 de junho de 1995

2541

JUSTIÇA DO TRABALHO
- Crédito suplementar.

(3) Decreto de 31 de maio de 1995.....................................................
LAUDO ARBITRAL ESTRANGEIRO
- Convenção Interamericana.
Decreto Legislativo n (1 93, de 20 de junho de 1995

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun.1995

2594

2506

2689
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
- Alteração.
Lei n' 9.065, de 20 de junho de 1995

2225

LEI ESTADUAL
- Execução - suspensão. Estado de Santa Catarina. Leis nss 5.660/79
e 6.085/82.
Resolução do Senado Federal n ll 27, de 28 de junho de 1995

2524

LEI DOS QUINTOS
-

Extinção. Décimos - criação.

Medida Provisória n' 1.019, de 8 de junho de 1995.

2293

Medida Provisória n'2 1.042, de 29 dejunho de 1995.......................

2444

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DABAHIA (LFTBA)
-

Emissão.
Resolução do Senado Federal n Q 22, de 8 de junho de 1995
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA -

2517

(LFTPB)

-

Emissão.
Resolução do Senado Federal n 2 21, de 8 de junho de 1995
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(LFTE-MT)
Emissão.
Resolução do Senado Federal n'l20, de 8 de junho de 1995
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LFTRJ)
- Emissão.
Resolução da SenadaFederal n' 30, de 29 de junho de 1995
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNIcípIO DE SÃO PAULO. (LFTM-SP)
- Emissão.
Resolução do Senado Federal n 2 23, de 8 de junho de 1995 (Publicada no DO de 12 de junho de 1995).

2515

-

Republicada no DO de 19 de junho de 1995).
Resolução do Senado Federal n' 25, de 14 de junho de 1995
LICITAÇÃO
-

2511

2528

2519
2647
2520

Administração Pública. Legislação-alteração.

Decreto nº 1.535, de 27 de junho de 1995

2581

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun.1995

2690
LIMITE DE ENDIVIDAMENTO
-

Estado da Paraíba

Resolução do Senado Federal n' 21, de 8 de junho de 1995
MEIO AMBIENTE
-

-

-

2515

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.

Decreto n' 1.520, de 12 de junho de 1995..........................................
Política nacional. Legislação - alteração.
Decreto n' 1.523, de 13 de junho de 1995
Decreto n 21.542, de 27 de junho de 1995
Tratadoda Antártida. Protocolo.
Decreto Legislativo n 2 88, de 6 de junho de 1995

2546
2554
2591
2502

MENSALIDADE ESCOLAR
- Reajuste.
Medida Provisória n' 1.035, de 27 de junho de 1995.......................
MERCOSUL
- Imposto de importação.

2399

Medida Provisória n!l 1.024. de 13 de junho de 1995
Medida Provisória n 21.047, de 29 de junho de 1995.......................

2326
2478

MÉ~CO

-

.
Tratadode Montevidéu. Acordo deAlcanceParcial deRenegoci.ação
das concessões outorgadas no periodo 196211980 . 22 Protocolo
Adicional
Decreto n 21.532, de 22 de junho de 1995

2579

MILITAR
- Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória nl! 1.016, de 2 de junho de 1995
Medida Provisória n' 1.040, de 29 de junho de 1995.......................

2437

MINÉRIO
- Asbesto. Amianto.
Lei n' 9.055, de l' de junho de 1995..................................................

2207

2277

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
-

Crédito suplementar.

(7) Decreto de 13 de junho de 1995
MINISTÉRIO DAAERONÁUTICA
-

2605

Crédito suplementar.

(1) Decreto de 31 de maio de 1995.....................................................
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6),2673-2704,jun. 1995

2593

2691
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
-

Pessoal temporário. Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam).

Decreto n'l1.509, de 31 de maio de 1995

2532

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMA AGRÁRIA.

-

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização-criação.
Medida Provisória n!!1.031, de 27 de junho de 1995

2379

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

-

Crédito suplementar.
2594
2604

-

(2) Decreto de 31 de maio de 1995
(6) Decreto de 13 de junho de 1995
Organização. Competência. Legislação-alteração.
Medida Provisória n Q 1.018, de 8 de junho de 1995.

2286
2438

Medida Provisória n'21.041, de 29 de junho de 1995.......................
MINISTÉRIO DA FAZENDA

-

Cargo em comissão - criação.
Medida Provisória n'l1.032, de 27 de junho de 1995.......................

2382

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

-

Programa do Artesanato Brasileiro.
Decreto n!? 1.508, de 31 de maio de 1995 .....".."................................

2531

MINISTÉRIO DA JUSTiÇA

-

Cargo em comissão - transformação.
Decreto n!? 1.511, de r~ de junho de 1995

"

.

2534

-

Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução do Senado Federal n!.' 26, de 28 de junho de 1995..........

2522

-

Regulamento de Promoções de Praças da Marinha- alteração.
Decreto nº 1.512, de I'"de junho de 1995

2534

MINISTÉRIO DA MARINHA

MINISTÉRIO DA PREVID1!:NCIA E ASSIST1!:NCIA SOCIAL

-

Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social alteração.

Decreto n' 1.514, de 5 de junho de 1995

2536

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2692
MINISTÉRIO DA SAÚDE
-

Cargo em comissão-criação.

Decreto n' 1.529, de 21 de junho de 1995 (Publicado no DO de 22
de junho de 1995).
Retificado no DO de 23 de junho de 1995)

2576
2654

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
-

Cargo em comissão. Denominação-alteração.

-

Comissão Interministerial. Itaipu-Binacional-Estatuto.

-

Gratificação de Desempenho Diplomático-criação.

-

Medida Provisória n 21.037, de 27 de junho de 1995.......................
Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução do Senado Federal n t>28, de 28 de junho de 1995..........

Decreto n' 1.536, de 27 de junho de 1995
(8) Decreto de 14 de junho de 1995

2582
2606
2403

2525

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
-

Comissão Interministerial. ltaipu-Binacional-Estatuto.

(8) Decreto de 14 de junho de 1995

2606

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
-

Cargo militar. Oficial General. Legislação-alteração.

-

Organização.

Decreto n' 1.528, de 21 de junho de 1995

2575

12! Brigada de Infantaria Motorizada-transformação
-

12l!Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel).

-

(10) Decreto de 14 de junho de 1995
gl! Brigada de Infantaria Motorizada-Escola- transformação
Grupamento de Unidades-Escola/â" Brigada de Infantaria Motori-

-

2607

zada

Decreto n' 1.527, de 21 de junho de 1995
-

2574

Símbolo. Brasão. Estandarte . Legislação-alteração.

Decreto n~ 1.531, de 22 de junho de 1995

2577

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA

AMAZÕNIA LEGAL
-

Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz) -regulamentação.

Decreto n 21.541, de 27 de junho de 1995

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2588

2693
-

Política Nacional do Meio Ambiente. Legislação - alteração.
Decreto nº 1.523, de 13 de junho de 1995

2554

Decreto nº 1.542, de 27 de junho de 1995

2591

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

-

Crédito suplementar.
(7) Decrelo de 13 de junho de 1995....................................................

2605

-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito extraordinário.
Lei n' 9.062, de 14 de junho de 1995

2216

MINISTÉRIO DO TRABALHO
-

Cargo em comissão.
Decreto nº 1.543, de 29 de junho de 1995

2592

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
-

Crédito Especial. Crédito Suplementar.
(32) Decrelo de 21 de junho de 1995

2639

-

Crédito especial Crédito Suplementar.
Lei n' 9.056, de 6 de junho de 1995

2211

MINISTÉRIO PúBLICO DO TRABALHO
-

Justiça do Trabalho. Belém (PA). Cargo Público - Criação. Transformação.
Lei n' 9.067, de 26 de junho de 1995

2239

-

Justiça do Trabalho. Belo Horizonte (MG). Cargo Público - Criação.
Transformação.
Lei n' 9.068, de 26 de junho de 1995

2241

MINISTÉRIOS

-

Organização.
Medida Provisória n!!1.038, de 27 de junho de 1995

2406

Real.
Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995

2243

MOEDA

-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
-

Letra Financeira do Tesouro - emissão.
Resolução do Senado Federal nl! 23, de 8 de junho de 1995 (Publicada no DO de 12 de junho de 1995).

Republicada noDO de 19 de junho de 1995).
Resolução do Senado Federal n!!25, de 14 de junho de 1995

2519
2647
2520

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704, jun. 1995

2694
NOTA DO TESOURO NACIONAL
-

Programa Nacional de Desestatização (PND).
Medida Provisória n!!1.028, de 22 de junho de 1995
Medida Provisória n!!1.050, de 29 de junho de 1995

2371
2490

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL.
OBJETOS CONTRA-REEMBOLSO ver SERVIÇO POSTAL
OBRA ASSISTENCIAL CÉLIO LEMOS. São José dos Campos (SP)
-

Utilidade Pública-declaração
(5) Decreto de 6 de junho de 1995.

2602

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA

-

-

-

-

Empréstimo externo. Estado de Sergipe. Fundo Internacional
para Desenvolvimento da Agricultura (Eida). Programa de Apoio
às Populações de Baixa Renda no Semi-Árido de Sergipe - PróSertão.
Resolução do Senado Federal n 2 8, de 23 de março de 1995 (Publicada no no de 27 de março de 1995; Republicada no DO de 31
de maio de 1995 e noDO de 12 de junho de 1995).......................

2645

Empréstimo externo. União Federal. Ministério da Marinha.
Resolução do Senado Federal n!l26, de 28 de junho de 1995..........
Empréstimo externo. União Federal. Ministério das Relações Exteriores.
Resolução do Senado Federal nº 28, de 28 de junho de 1995..........
Empréstimo interno. Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS).
Resolução do Senado Federal n!!29, de 28 de junho de 1995.........

2522

2525
2526

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOClAL

-

Crédito extraordinário. Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei n' 9.062, de 14 de junho de 1995.................................................
Crédito suplementar. Ministério da Educação e do Desporto.
(6) Decreto de 13 de junho de 1995
Exercício de 1995. Decreto n2 1.486/95~alteração.
Decreto n 21.513, de 2 de junho de 1995
Decreto n" 1.521, de 13 de junho de 1995
Decreto n!! 1.537, de 27 de junho de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2216
2604

2535
2550
2583

2695
ORÇAMENTO FISCAL

Crédito especial. Créditosuplementar. Ministériodos Transportes.

-

Lei n' 9,056, de 6 de junho de 1995 """"",,""""""",,",,"'"''''''''''''''

2211

(32) Decreto de 21 de junho de 1995"""""""""""""""""""""""""
Exercício de 1995. Decreto n2 1.486/95-Alteração.

2639

Decreton' 1,537, de 27 de junho de 1995 """""""''''''''''''''''''',,''''''
Decreto n' 1.513, de 2 de junho de 1995 "'"''''''''''''',,'''''''''''''''''''''''
Decreto n Q 1.521, de 13 de junho de 1995

2583
2535
2550

-

Crédito suplementar.

-

Justiça do Trabalho.
2594

-

(3) Decreto de 31 de maio de 1995 """""""""""""",,"""",,"""""'"
Ministério da Aeronáutica.
(1) Decreto de 31 de maio de 1995 """"""""""""''',,'''''',,''''''''''''''''
Ministério da Educação e do Desporto.

2593

-

(2) Decreto de 31 de maio de 1995 """,,""""""""''',,''''''''''''''''''''''''

2594

ORDEM DO MÉRITO EDUCATIVO

-

Legislação-alteração.

Decreto n' 1.533, de 26 de junho de 1995 """"""''',,'''''''''''''''',,''''''

2580

PAPEL-MOEDA
-

Emissão. Exercício de 1991. Conselho Monetário Nacional.

Decreto Legislativo n!! 92, de 20 de junho de 1995

2505

PENSÃO ESPECIAL
-

Concessão.

Lei n' 9,058, de 13 de junho de 1995 """"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''

2213

PERFOR ver PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO FORÇADO E DO ALICIAMENTO DE TRABALHADORES

PESCA
-

Proteção. Incentivo.

Lei n' 9,059, de 13 de junho de 1995 """"""""""'"""",.",,,,,,,,,,,,,,,,

2213

PETROBRÃS QUÍMICA S,A (PETROQillSA)
-

Programa Nacional de Desestatização (PND). Participação acionáría- exclusão.

Decreto n' 1,525, de 20 de junho de 1995 """"",,''',,''''''''''''''''''''''''

2571

Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704, jun. 1995

2696
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - Poder Executivo oer SISTEMA DE
PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (PNGC)
-

Atualização. Grupo de Coordenação-composição.

Decreto n~ 1.540, de 27 de junho de 1995

2586

PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO
-

Ferrovia - Ligação.

Lei n' 9.060, de 14 de junho de 1995.................................................

2214

PNGC oer PLANO NACIONAL DE GERENClAMENTO COSTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (RS)
-

Operação Financeira. Empréstimo interno.

Resolução <ÚJ Senado Federal n' 29, de 28 de junho de 1995..........
PRESID];:NCIA DA REPúBLICA
-

Crédito suplementar.

-

Organização.

(7) Decreto de 13 de junho de 1995
Medida Provisória n'l1.038, de 27 de junho de 1995.......................
PREVID];:NCIA SOCIAL
-

2526

2605
2406

Atividade rural. Contribuição. Beneficio. Legislação - alteração.

Lei n'9.063, de 14 de junho de 1995.................................................

2217

PREVID];:NCIA SOCIAL oer também SEGURIDADE SOCIAL
PRIVATIZAÇÃO oer DESESTATIZAÇÃO.
PROGRAMA DE EREADICAÇÃO DO TRABALHO FORÇADO E DO ALICIAMENTO DE TRABALHADORES (PERFOR)
-

Legislação-revogação.

Decreto n' 1.538, de 27 de junho de 1995

2584

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
-

Pessoa jurídica. Contribuição.

Medida Provisória n'} 1.026, de 20 de junho de 1995 .

2334

Medida Provisória nº 1.049, de 29 dejunbo de 1995.......................

2486

PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO
-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Decreto n Q 1.508, de 31 de maio de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2531

2697
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATlZAÇÃO (PND)
-

Empresa - Inclusão. Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

Decreto n' 1.510, de l' de junho de 1995
Decreto n!! 1.510/95·alteração. Decreto n!! 1.539, de 27 de junho de
1995
-

-

-

2533
2585

Legislação - alteração.
Medida Provisória n!!1.021, de 8 de junho de 1995.

2313

Medida Provisória nl! 1.044, de 29 de junho de 1995.......................

2464

Nota do Tesouro Nacional- utilização.
Medida Provisória n!!1.028, de 22 de junho de 1995.

2371

Medida Provisória n' 1.050, de 29 de junho de 1995
Participação acionária -exclusão. Petrobrás Química S.A(Petroqui-

2490

sa).

Decreto n 21.525, de 20 de junho de 1995

2571

RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
-

Serviço - autorização. Fundação Nossa Senhora das Dores. Limeira(SP).

DecretoLegislativo nº 87, de 7 de junho de 1995

2501

REAL
-

Criação. Sistema Monetário Nacional.
Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995

2243

Medida Provisória n" 1.027, de 20 de junho de 1995

2338

REFORMAADMINISTRATIVA
-

Câmara da Reforma do Estado - criação. Conselho de Governo.
Decreto n Q 1.526, de 20 de junho de 1995- (Publicado no DO de 21
de junho de 1995).

2572

Republicado no DO de 22 de junho de 1995......................................

2648

REFORMA DO ESTADO ver REFORMAADMINlSTRATIVA
REGULAMENTO DAORGANIZAÇÃOE DO CUSTEIO DASEGURIDADE
SOCIAL - Alteração.
Decreto n Q 1.514, de 5 de junho de 1995

2536

REGULAMENTO DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA MARINHA - Alteração.
Decreto n Q 1.512, de 12 de junho de 1995

2534

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2698
REMUNERAÇÃO
-

Servidor público civil. Pagamento. Data .
Medida Provisória n g 1.016, de 2 de junho de 1995

2277

Medida Provisória nº ].040. de 29 de junho de 1995.......................

2437

RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS NO PERíODO
1962/1980
-

Tratado de Montevidéu. Acordo de Alcance Parcial. 2° Protocolo
Adicional. Brasil e México.

Decreto n' 1.532, de 22 de junho de 1995..........................................

2579

RETRIBUIÇÃO VARlÁVEL DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.(RVCVM)
- Criação. Gratificação de produtividade.Lei n'1- 9.015-regulamentação.
Decreto n' 1.519, de 8 de junho de 1995............................................

2543

RETRIBUIÇÃO VARIÁVEL DA SUPERINTENDÊ:NCIA DE SEGUROS
PRIVADOS (RVSUSEP)
- Criação. Lei nO 9.015- regulamentação.
Decreto n' 1.519, de 8 de junho de 1995............................................
SALÁRIO MINIMO
- Valor.
Lei n' 9.063, de 14 de junho de 1995.................................................
SANÇÃO
-

2217

Suspensão. Direito Internacional. Iugoslávia.

Decreto n' 1.516, de 7 de junho de 1995............................................
SEGURIDADE SOCIAL
- Orçamento. Exercício de 1995. Decreto nO 1.486/95 - alteração.
Decreto n' 1.513, de 2 de junho de 1995
Decreto n' 1.521, de 13 de junho de 1995
Decreto n' 1.537, de 27 de junho de 1995
-

Organização. Custeio.
Lei n' 9.063, de 14 de junho de 1995.................................................

-

Regulamento - alteração. Decreto nl!1.514, de 5 de junho de 1995
Organização. Recursos. Legislação - alteração.

-

2543

Medida Provisória n 21.036, de 27 de junho de 1995.......................
Servidor público civil. Contribuição.
Medida Provisória n Q 1.022, de 8 de junho de 1995.........................
Medida Provisória n!21.045, de 29 de junho de 1995.......................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995

2541

2535
2550
2583
2217

2401
2322
2474

2699
SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA
- Convenção Interamericana.
Decreto Legislativo n!! 93, de 20 de junho de 1995

2506

SERVIÇO AÉREO
-

Acordo Internacional. Brasil e Áustria.
Decreto Legislativo n!! 94, de 20 de junho de 1995

:............

2507

SERVIÇO POSTAL
-

Acordo referente aos Vales Postais. Acordo referente aos Objetos
Contra-Reembolso. União Postal Universal(UPU).
Decreto Legislativo n!! 86, de 6 de junho de 1995

2500

SERVIÇOS PÚBLICOS
-

Concessão. Normas.

Medida Provisória n' 1.017, de 8 de junho de 1995.........................
SERVIDÃO ADMlNlSTRATIVA
- Imóvel. Utilidade pública.
Araxá (MG). Ibiá (MG).
(22) Decreto de 21 de junho de 1995

2278

2625

Cariacica (ES).
(20) Decreto de 20 de junho de 1995
Caxambu (MG). São Lourenço (MG).
(25) Decreto de 21 de junho de 1995
Goiandira (GO). Nova Aurora (GO).
([4) Decreto de 20 de junho de 1995
Guabiruba (SC). Brusque (SC).
(26) Decreto de 21 de junho de 1995
Itaberá (SP). Mogi das Cruzes (SP).
(17) Decreto de 20 de junho de 1995
JaIes (SP). Auriflama (SP).
(19) Decreto de 20 de junho de 1995
Joinville (SC).
(21) Decreto de 20 de junho de 1995
Neves (MG). Betim (MG).
(29) Decreto de 21 de junho de 1995
Ponte Nova (MG). Viçosa (MG).
(23) Decreto de 21 de junho de 1995

2622
2629
2612
2630
2618
2620
2623
2635
2626

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704, jun. 1995

2700
Pratãpolís (MG). São Sebastião do Paraíso (MG).
(16) Decreto de 20 de junho de 1995
Quixadá (CE). Fortaleza (CE).
(18) Decreto de 20 de junho de 1995

2616
2619

Santa Teresa e Santa Maria do Jetibá (ES).

(31) Decreto de 21 de junho de 1995
São Bernardo do Campo (SP).
(24) Decreto de 21 de junho de 1995
Sete Lagoas e Paraopeba (MG).
(33) Decreto de 21 de junho de 1995

2638
2628
2640

SERVIDOR PúBLICO ClVIL
-

Isonomia salarial.

-

Plano de Seguridade Social. Contribuição.

Medida Provisória n'l1.034, de 27 de junho de 1995.......................
Medida Provisória n'l1.022, de 8 de junho de 1995.........................
MedidaProvis6ria n'll.045, de 29 de junho de 1995.......................
-

2389
2322
2474

Remuneração. Pagamento. Data.

Medida Provisória n 21.016, de 2 de junho de 1995
Medida Provisória n!! 1.040, de 29 de junho de 1995.......................

2277

2437

SERVIDOR PúBLICO ClVIL
-

Remuneração. Vantagem pessoal- extinção. Lei dos Quintos. Décimos - criação.

Medida Provisória n'l1.019, de 8 de junho de 1995
Medida Provisória n 21.042, de 29 de junho de 1995.......................

2293
2444

SERVIDOR PúBLICO ClVIL
- Remuneraçâo.Consígnação em folha de pagamento. Legíalaçãc-alteração.
Decreto n' 1.534, de 27 de junho de 1995

2581

SÍMBOLO
- Ministério do Exército. Brasão. Estandarte. Legislação-alteração.
Decreto n' 1.531, de 22 de junho de 1995..........................................

2577

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
-

Organização.

Medida Provisória n 21.020, de 8 de junho de 1995
Medida Provisória n'l1.043, de 29 de junho de 1995.......................
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2297
2449

2701
SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
-

Organização.

Medida Provisória n' 1.020, de 8 de junho de 1995..

2297

Medida Provisória n!! 1.043, de 29 de junho de 1995.......................

2449

SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA
-

Implantação. Pessoal temporário.

Decreto nO:> 1.509, de 31 de maio de 1995............................................

2532

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL

-

Real.
Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995
Medida Provisória n" 1.027, de 20 de junho de 1995.......................

2243
2238

SIVAM ver SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA
SOCIEDADE FILANTRÔPICA PAULISTA. São Paulo (SP)

-

Utilidade Pública-declaração.
(5) Decreto de 6 de junho de 1995.

2602

SOCIEDADE MERCANTIL

-

Conflito de Leis. Convenção Interamericana.
Decreto Legislativo n!? 91, de 14 de junho de 1995

2505

SOMÁLIA
-

Anna. Embargos - implementação.

Decreto n Q 1.517, de 7 de junho de 1995 (Publicado naDO de 8 de
junho de 1995 )................................................................................

2541

Retificado no DO de 9 de junho de 1995)...........................................

2653

SUPERINTENDJ!:NCIA DE SEGUROS PRIVADOS
-

Gratificação de Produtividade. Lei n 9 9.015- regulamentação.

Decreto n!! 1.519, de 8 de junho de 1995

:............................

2543

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
-

Criação.

Medida Provisória n!! 1.030, de.27 de junho de 1995

2376

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLPl
-

Empréstimo. Fundos Constitucionais de Financiamentos.

Medida Provisória n g 1.052, de 29 de junho de 1995

2495
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TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS

-

Curso de graduação- autorização. Rio de Janeiro (0).
(18) Decreto de 10 de fevereiro de 1995 (Publicado noDO de 13 de
fevereiro de 1995 e republicado no DO de 16 de junho de 1995)
TELECOMUNICAÇÃO
- Radiodifusão educativa. Fundação Nossa Senhora das Dores. Limeira(SP).
Decreto Legislativo nº 87, de 7 de junho de 1995
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. (Telebrás)
- Aumento de Capital.
(35) Decreto de 29 de junho de 1995
TESOIIRO NACIONAL
- Débitos. ltaipu Binacional.
Lei n' 9.066, de 20 de junho de 1995.................................................
TíTULO DA DÍVIDA EXTERNA
- Brazil Investment Bond (BIB). Itaipu Binacional. Débitos.
Lei nl? 9.066, de 20 de junho de 1995.................................................
TJLP ver TAXA DE JIIROS DE LONGO PRAZO.
TRABALHADOR
- Participação nos lucros.
Medida Provisória n Q 1.029, de 22 de junho de 1995.......................
Medida Provisória n Q 1.051, de 29 de junho de 1995.......................

2650

2501

2642

2238

2238

2373
2492

TRABALHO ESCRAVO ver TRABALHOS FORÇADOS
TRABALHOS FORÇADOS

-

Repressão.
Decreto n' 1.538, de 27 de junho de 1995
TRANSPORTE AÉREO
- Agência de turismo-instalação. Continental Airlines Inc.
(11) Decreto de 19 de junho de 1995
TRATADO DA ANTÁRTIDA SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
- Protocolo.
Decreto Legislativo n!'! 88, de 6 de junho de 1995
TRATADO DE MONTEVIDÉU
- Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980. 22 Protocolo Adicional. Brasil e México.
Decreto n'l1.532, de 22 de junho de 1995
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2584

2608

2502

2579

2703
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃo
Ministro-esco1ha.
Humberto Guimarães Souto.
Decreto Legislativo n~ 95, de 22 de junho de 1995
lram de Almeida Saraiva.
DecretoLegislativo n!! 96, de 29 de junho de 1995

2509

TRIBUTAÇÃO
_ Legislação alteração.
Lei n' 9.065, de 20 de junho de 1995

2225

2508

M

UNIÃo FEDERAL
- Orçamento. Crédito suplementar. Presidência da República. Ministério do Planejamento e Orçamento. Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
(7) Decrelo de 13 de junho de 1995....................................................
- Orçamento - elaboração. Exercício de 1995. Legislação - alteração.
Lei n' 9.057, de 6 de junho de 1995
Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Exercício de
1995. Decreto n 2 1.486/95-alteração.
Decreto n' 1.513, de 2 de junho de 1995
Decreto n 2 1.521, de 13 de junho de 1995
Decreto n' 1.537,.de 27 de junho de 1995

2605

2212

2535
2550
2583

UNIÃo POSTAL UNIVERSAL (UPU)
- XX Congresso. Acordo referente aos Vales Postais. Acordo referente
aos Objetos Contra-Reembolso.
DecretoLegislativo n!2 86, de 6 de junho de 1995

2500

URUGUAI
- Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais.
DecretoLegislativo n!2 89, de 6 de junho de 1995

2503

UTILIDADE PúBLICA
-

Declaração.
Associação Beneficiente e Assistencial Comunitária de Serrolândia. Serrolândia(BA).
Associação de Amparo à Infância Ida Meta Juliane Dietz. Faxinal
(FR).

-

Associação de Assistência e Promoção Comunitária de Aparecida.
Aparecida (SP).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(6):2673-2704,jun. 1995
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-

Associação dos Surdos de Goiânia. Goiânis (GO).

-

Casa Pequeno Davi. João Pessoa (PB).

-

Centro de Assistência Social de Piscatu. Piacatu (SP).

-

Centro de Recreação Infantil Betel. São Paulo (SP).

-

Centro Social Paroquial de São Geraldo das Perdizes. São Paulo (SP).

-

Fundação Assistencial Educacional Médico-Social -{Faemes).
Goiãs(GO).

-

Guarda Mirim de Santa Bárbara D'Oeste. Santa Bárbara D'Oeste
(SP).

-

Hospital Infantil Palmira Sales. Garanbuos (PB).

-

Hospital São Vicente de Paulo. Pitanga (PR).

-

Obra Assistencial Célio Lemos. São José dos Campos (SP).

-

Sociedade Filantrópica Paulista. São Paulo (SP).
(5) Decrete de 6 de junho de 1995

2602

UTILIDADE PúBLICA
-

Entidade-eassaçãó.

(4) Decreto de 5 de junho de 1995
VALES POSTAIS ver SERVIÇO POSTAL
ZONA COSTEIRA ver também GERENCIAMENTO COSTEIRO

Col. Leis RA>p. Fed. Brasil, Brasilia, 187(6):2673-2704,juo. 1995
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LEIS

LEI N· 9.070, DE 30 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre a transferência de Junta de
Conciliação e Julgamento criada pela Lei n!!
7.729, de16 de janeiro de1989, 00 11' &gião
de Justiça 00 Trahallw, Estado do Amazonas,
define jurisdições e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· A Junta de Conciliação e Julgamento de Benjamin
Constant da 11' Região da Justiça do Trabalho, criada pela Lei
n? 7.729, de 16 de janeiro de 1989, é transferida para Manaus
(13'), capital do Estado do Amazonas.
Art. 2· São assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas
de Conciliação e Julgamento de Manaus e de Tabatinga:
I - Manaus: o respectivo município;
II - Tabatinga: o respectivo município e os de Atalaia do
Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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LEI NQ 9.071, DE 4 DE JULHO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$
237.428.560,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n Q8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 237.428.560,00 (duzentos e trinta e sete milhões,
quatrocentos e vinte e oito mil, qninhentos e sessenta reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
consignada à Reserva de Contingência, na forma do Anexo II desta
lei, nos montantes especificados.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 1995; 174Qda Independência e 107" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 5.7.1995, pág. 9953.

LEI NO 9.072, DE 5 DE JULHO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República - Estado-Maior
das Forças Armadas, crédito especial até o
limite de R$ 33.511.200,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
uor. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Presidência da República - Estado-Maior das Forças Armadas,
crédito especial até o limite de R$ 33.511.200,00 (trinta e três milhões,
quinhentos e onze mil e duzentos reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 3·

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 6.7.1995, pág.l001O.

LEI N· 9.073, DE 5 DE JULHO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valordeR$ 7.493.000,00, emfaoor
do Ministério do Planejamento e Orçamento,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENT~ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 7.493.000,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e três
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Us anexos estão publicados no DO de 6.7.1995, pág.l0009.

LEI N' 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais

Art. l' Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber,
de permissão, nos termos da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
os seguintes serviços e obras públicas de competência da União:
I

(Vetado);

II

(Vetado);

III

(Vetado);

'-'VI • .l...Jt::l::S
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IV - vias federais, precedidas ou não da execução de obra
pública;
V - exploração de obras ou serviços federais de barragens,
contenções, eclusas, diques e irrigações, precedidas ou não da execução de obras públicas;
Vl - estações aduaneiras e outros ternúnais alfandegados de
uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos
ou não de obras públicas.

Art. 2· É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e pernússão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os
termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico
e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e
Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei n· 8.987,
de 1995.
§ 1· A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos
processos iniciados com base na Lei n· 8.987, de 1995, entre a data de
sua publicação e a da presente lei, fica dispensada de lei autorizativa.

§ 2· Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de cargas pelo meio rodoviário.
§ 3· Independe de concessão ou permissão o transporte:

I - aquaviário, de passageiros, que não seja realizado entre
portos organizados;
II - rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício dessa atividade;

III - de pessoas, em caráter privativo de organizações públicas...
ou privadas, ainda que em forma r e g u l a r . -

Art. 3· Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei n" 8.987, de
1995, serão observadas pelo poder concedente as seguintes determinações:
I públicos;

garantia da continuidade na prestação dos serviços

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul.
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II
atraso;

prioridade para conclusão de obras paralisadas ou em

111 - aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando à elevação da competitividade global da economia nacional;
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das
populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional inclusive as rurais;
V naturais.

uso racional dos bens coletivos, inclusive os recursos
CAPÍTULO II
Dos Serviços de Energia Elétrica

Seção!
Das Concessões, Permissões e Autorizações

Art. 4Q As concessões, permissões e autorizações de exploração
de serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamento
energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou
outorgadas nos termos desta e da Lei n Q 8.987, e das demais.
§ 1Q As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este
artigo poderão ser feitas a titulo oneroso em favor da União.
§ 2 Q As concessões de geração de energia elétrica, contratadas
a partir desta lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta e cinco anos, contado da data de assinatura
do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por
igual período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato.

§ 3 Q As concessões de transmissão e de distribuição de energia
elétrica, contratadas a partir desta lei, terão o prazo necessário à
amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado da
data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do poder concedente, nas
condições estabelecidas no contrato.
,--,VÁ.
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§ 4Q As prorrogações referidas neste artigo deverão ser requeridas pelo concessionãrio ou permissionãrio, no prazo de até trinta e
seis meses anteriores à data final do respectivo contrato, devendo o
poder concedente manifestar-se sobre o requerimento até dezoito
meses antes dessa data.

Art. 5Q São objeto de concessão, mediante licitação:
I - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência
superior a 1.000KW e a implantação de usinas termelétricas de
potência superior a 5.000KW, destinados à execução de serviço
público;
II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência
superior a 1.000KW, destinados à produção independente de energia
elétrica;

III - de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais
hidráulicos de potência superior a lO.OOOKW, destinados ao uso
exclusivo de autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às
concessões existentes.
§ 1Q Nas licitações previstas neste e no artigo seguinte, o poder
concedente deverá especificar as finalidades do aproveitamento ou da
implantação das usinas.
§ 2Q Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado
sem a definição do «aproveitamento ótimo" pelo poder concedente,
podendo ser atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo
desenvolvimento dos projetos básicos e executivo.
§ 3Q Considera-se «aproveitamento ótimo", todo potencial definido em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo
físico geral, níveis d'água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia
hidrográfica.

Art. 6Q As usinas termelétricas destinadas à produção independente poderão ser objeto de concessão mediante licitação ou autorização.
Art. 7Q São objeto de autorização:
Col. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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I - a implantação de usinas tennelétricas, de potência superior a 5.000KW, destinada a uso exclusivo do autoprodutor;

n - o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência
superior a 1.000KW e igual ou inferior a 10.000KW, destinados a uso
exclusivo do autoprodutor.
Parágrafo único. As usinas termelétricas referidas neste e nos
artigos 5· e 6· não compreendem aquelas cuja fonte primária de
energia é a nuclear.

Art. 8· O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou
inferiores a 1.000KW, e a implantação de usinas tennelétricas de
potência igual ou inferior a 5.000KW, estão dispensados de concessão,
permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder
concedente.
Art. 9· É o poder concedente autorizado a regularizar, mediante outorga de autorização, o aproveitamento hidrelétrico existente na
data de publicação desta lei, sem ato autorizativo.
Parágrafo único. O requerimento de regularização deverá ser
apresentado ao poder concedente no prazo máximo de cento e oitenta
dias da data de publicação desta lei.

Art. 10. Cabe ao poder concedente declarar a utilidade pública
para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações concedidas,
destinadas a serviços públicos de energia elétrica, autoprodutor e
produtor independente.
Seção Il
Do Produtor Independente de Energia Elétrica

Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam
concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia
elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida,
por sua conta e risco.
Parágrafo único. O produtor independente de energia elétrica
está sujeito a regras operacionais e comerciais próprias, atendido o
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disposto nesta lei, na legislação em vigor e no contrato de concessão
ou ato de autorização.

Art. 12. A venda de energia elétrica por produtor independente
poderá ser feita para:
I -

concessionário de serviço público de energia elétrica;

H - consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas nos arts. 15 e 16;

IH - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo
industrial ou comercial, aos quais o produtor independente também
forneça vapor oriundo de processo de co-geração;
IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e carga, nas condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição;
V - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente
não ter o concessionário local lhe assegurado o fornecimento no prazo
de até cento e oitenta dias contado da respectiva solicitação.
Parágrafo úuico. A venda de energia elétrica na forma prevista
nos incisos I, IV e V deverá ser exercida a preços sujeitos aos critérios
gerais fixados pelo poder concedente.

Art. 13. O aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de
produção independente, dar-se-á mediante contrato de concessão de
uso de bem público, na forma desta lei.
Art. 14. As linhas de transmissão de interesse restrito aos
aproveitamentos de produção independente poderão ser concedidas
ou autorizadas, simultânea ou complementarmente aos respectivos
contratos de uso do bem público.
SeçãollI
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por parte
dos Consumidores

Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a
prorrogação das atuais e as novas concessões serão feitas sem exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com
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carga igualou maior que 10.000KW, atendidos em tensão igual ou
superior a 69KV, que podem optar por contratar seu fornecimento, no
todo ou em parte, com produtor independente de energia elétrica.
§ 1º Decorridos três anos da publicação desta lei, os consumidores referidos neste artigo poderão também estender sua opção de
compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de
energia elétrica do mesmo sistema interligado, excluidas as concessionárias supridoras regionais.
§ 2º Decorridos cinco anos da publicação desta lei, os consumidores com carga igual ou superior a 3.000KW, atendidos em tensão
igual ou superior a 69KV, poderão optar pela compra de energia
elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de
energia elétrica do mesmo sistema interligado.
§ 3º Após oito anos da publicação desta lei, o poder concedente
poderá diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no
art. 16.
§ 4' Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado em seus contratos de fornecimento só poderão optar por
outro fornecedor após o prazo de trinta e seis meses, contado a partir
da data de manifestação formal ao concessionário.

§ 5º O exercício da opção pelo consumidor faculta O concessionário e o autorizado rever, na mesma proporção, seus contratos e
previsões de compra de energia elétrica junto às suas supridoras.
§ 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores
livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do
custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados
pelo poder concedente.

§ 7' As tarifas das concessionárias, envolvidas na opção do
consumidor, poderão ser revisadas para mais ou para menos, quando
a perda ou o ganho de mercado alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga
seja igual ou maior que 3.000KW, atendidos em qualquer tensão, o
fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica.
GOL
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SeçãoN
Das Instalações de Transmissão e dos Consórcios de Geração

Art. 17. O poder concedente deverá definir, dentre as instalações de transmissão, as que se destinam à formaçào da rede básica
dos sistemas interligados, as de âmbito próprio do concessionário de
distribuição e as de interesse exclusivo das centrais de geração.
§ l' As instalações de transmissâo, integrantes darede básica
dos sistemas elétricos interligados, serão objeto de concessão mediante licitação, e funcionarão na modalidade de instalações integradas
aos sistemas e com regras operativas definidas por agente sob controle da União, de forma a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros.
§ 2' As instalações de transmissão de âmbito próprio do concessionário de distribuição poderão ser consideradas pelo poder concedente parte integrante da concessão de distribuição.
§ 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das
centrais de geração serão consideradas integrantes das respectivas
concessões, permissões ou autorizações.
§ 4' As instalações de transmissão, existentes na data de publicação desta lei, serão classificadas pelo poder concedente, para efeito
de prorrogação, de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 5' As instalações de transmissão, classificadas como integrantes da rede básica, poderão ter suas concessões prorrogadas,
segundo os critérios estabelecidos nos arts. 19 e 22, no que couber.
Art. 18. É autorizada a constituição de consórcios, com O objetivo de geração de energia elétrica para fins de serviços públicos, para
uso exclusivo dos consorciados, para produção independente ou para
essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de
cada uma, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 23 da Lei
n' 8.987, de 1995.

Seção V
Da Prorrogação das Concessões Atuais

Art. 19. A União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados, prorrogar, pelo prazo
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de até vinte anos, as concessões de geração de energia elétrica,
alcançadas pelo art. 42 da Lei n' 8.987, de 1995, desde que requerida
a prorrogação, pelo concessionário, permissionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o disposto
no art. 25 desta lei.
§ l' Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados em,
até um ano, contado da data da publicação desta lei.
§ 2' Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for
superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado
em até seis meses do advento do termo final respectivo.

§ 3' Ao requerimento de prorrogação deverão ser anexados os
elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira
e administrativa do interessado, bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos públicos,
obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
referentes aos serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento de
que trata o § F do art. 20 da Constituição Federal.
§ 4' Em caso de não apresentação do requerimento, no prazo
fixado nos §§ I" e 2' deste artigo, ou havendo pronunciamento do poder
concedente contrário ao pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União, no vencimento do prazo da concessão, e licitadas.
§ 5' (Vetado).
Art. 20. As concessões e autorizações de geração de energia
elétrica alcançadas pelo parágrafo único do art. 43 e pelo art. 44 da
Lei n' 8.987, de 1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não
tenham sido iniciados até a edição dessa mesma lei, poderão ser
prorrogadas pelo prazo necessário à amortização do investimento,
limitado a trinta e cinco anos, observado o disposto no art. 24 desta
lei e desde que apresentado pelo interessado:
I -

plano de conclusão aprovado pelo poder concedente;

II - compromisso de participação superior a um terço de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e
à colocação das unidades em operação.
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Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem
de conformidade com os termos deste artigo terão suas concessões
declaradas extintas, por ato do poder concedente, de acordo com o
autorizado no parágrafo único do art. 44 da Lei nº 8.987, de 1995.
Art. 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de conclusão das obras, referido no inciso I do artigo anterior, no intuito de
viabilizá-Ia, proposta de sua associação com terceiros na modalidade
de consórcio empresarial do qual seja a empresa líder, mantida ou
não a finalidade prevista originalmente para a energia produzida.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos consórcios
empresariais formados ou cuja formação se encontra em curso da data
de publicação desta lei, desde que já manifestada ao poder concedente
pelos interessados, devendo as concessões ser revistas para adaptálas ao estabelecido no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, observado o
disposto no art. 20, inciso II e no art. 25 desta lei.
Art. 22. As concessões de distribuições de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.897, de 1995, poderão ser prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade ope. racional e econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa
do poder concedente.
§ 1e Na hipótese de a concessionária não concordar com O reagrupamento, serão mantidas as atuais áreas e prazos das concessões.
§ 2º A prorrogação terá prazo único, igual ao maior remanescente dentre as concessões reagrupadas, ou vinte anos, a contar da
data da publicação desta lei, prevalecendo o maior.
§ 3º (Vetado).
Art. 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido de
compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras com
as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural, examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço público, visando
enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público
de energia elétrica.
Parágrafo único. Constatado, em processo administrativo, que a
cooperativa exerce, em situação de fato ou com base em permissão
anteriormente outorgada, atividade de comercialização de energia
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elétrica a público indistinto, localizado em sua área de atuação, é
facultado ao poder concedente promover a regularização da permissão.
Art. 24. O disposto nos §§ 1', 2', 3' e 4' do art. 19 aplica-se às
concessões referidas no art. 22.
Parágrafo único. Aplica-se, ainda, às concessões referidas no art.
20, o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 19.

Art. 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta lei, somente
terão eficácia com assinatura de contratos de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que
contrariem a Lei n' 8.987, de 1995.
§ lQ Os contratos de concessão e permissão conterão, além do
estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos
mínimos de desempenho técnico do concessionário ou permissionário,
bem assim, sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados.

§ 2' No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas relativas à qualidade técnica, referidas no parágrafo anterior, serão
vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.
CAPÍTULO III
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos
Art. 26. Exceto para os serviços públicos de telecomunicações,
é a União autorizada a:
I - promover cisões, fusões, incorporações ou transformações
societárias dos concessionários de serviços públicos sob o seu controle
direto ou indireto;
II - aprovar cisões, fusões e transferências de concessões,
estas últimas nos termos do disposto no art. 27 da Lei n? 8.987, de
1995;

UI - cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos, nas
condições preestabelecidas no edital de licitação.
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Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso lU
sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade, nos
termos do disposto na Lei n" 8.987, de 1995.
Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por
pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, para
promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova
concessão ou com a prorrogação das concessões existentes a União,
exceto quanto aos serviços públicos de telecomunicações, poderá:
I - utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de
leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de
quotas ou ações que garantam a transferência do controle societário;
11 - fixar, previamente, o valor das quotas ou ações de sua
propriedade a serem alienadas, e proceder a licitação na modalidade
de concorrência.
§ 10 Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma a que os termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será o necessário à
amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado a
partir da assinatura do novo contrato de concessão.
§ 2" Na elaboração dos editais de prívatização de empresas
concessionárias de serviço público, a União deverá atender às exigências das Leis n? 8.031, de 1990 e 8.987, de 1995, inclusive quanto à
publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da
concessão.
§ 3° O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso
de prívatização de concessionário de serviço público sob controle
direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
no âmbito de suas respectivas competências.
§ 4" A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às
condições estabelecidas no art. 25.
Art. 28. Nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é facultado ao poder concedente outorgar novas concessões sem
efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço
público.
Art. 29. A modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas à outorga de nova concessão com a finalidade de
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promover a transferência de serviço público prestado por pessoas
jurídicas, a que se refere o art. 27, incluídas, para os fins e efeitos da
Lei nº 8.031, de 1990, no Programa Nacional de Desestatização, ainda
que não haja a alienação das quotas ou ações representativas de seu
controle societário.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, os bens
vinculados ao respectivo serviço público serão utilizados, pelo novo
concessionário, mediante contrato de arrendamento a ser celebrado
com o concessionário original.

Art. 30. O disposto no art. 27 aplica-se, ainda, aos casos em que
o concessionário de serviço público de competência da União for
empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, desde que as partes acordem quanto às
regras estabelecidas.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços
públicos ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, direta
ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços.
Art. 32. A empresa estatal que participe, na qualidade de licitante, de concorrência para concessão e permissão de serviço público,
poderá, para compor sua proposta, colher preços de bens ou serviços
fornecidos por terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de
licitação.
§ 1º Os pré-contratos conterão, obrigatoriamente, cláusula resolutiva de pleno direito, sem penalidades ou indenizações, no caso
de outro licitante ser declarado vencedor.

§ 2º Declarada vencedora a proposta referida neste artigo, os
contratos definitivos, firmados entre a empresa estatal e os fornecedores de bens e serviços, serão, obrigatoriamente, submetidos à
apreciação dos competentes órgãos de controle externo e de fiscalização específica.
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Art. 33. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo
regulamento determinará que o poder concedente, observado o disposto nos arts. 32 e 30 da Lei nº 8.987, de 1995, estabeleça forma de
participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os serviços prestados.
Art. 34. A concessionária que receber bens e instalações da
União, já revertidos ou entregues à sua administração,deverá:
I - arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
Il - responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos, na forma do disposto no art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995.
Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder
concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos
recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários
dos serviços, vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular.
Art. 36. Sem prejuízo do disposto no inciso XlI do art. 21 e no
inciso Xl do art. 23 da Constituição Federal, o poder concedente
poderá, mediante convênio de cooperação, credenciar os Estados e o
Distrito Federal a realizarem atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados nos respectivos territórios.
Art. 37. É inexigível a licitação na outorga de serviços de telecomunicação de uso restrito do outorgado, que não sejam passíveis de
exploração comercial.
Art. 38. (Vetado).
Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40. Revogam-se o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 8.987,
de 1995 e as demais disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1995; 174º da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul. 1995.

2722
LEI N' 9.075, DE 7 DE JULHO DE 1995
Revoga o art. 4º'da Lei nº'2.410, de 29 de
janeiro de 1955, que proíbe a importação de
automóveis e barcos de passeios e de luxo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É revogado o art. 4' da Lei n" 2.410, de 29 dejaneíro de
1955, que proíbe a importação ou a introdução, sob qualquer título,
de automóveís e barcos de passeio reputados de luxo, cujo preço no
mercado de origem seja superior a 3.500 dólares, computados no preço
os respectivos equipamentos.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

LEI NO 9.076, DE 10 DE JULHO DE 1995
Altera a redação do art. 12 e suprime o
art. 53 da Lei n' 6.815, de 19 de agosto de
1980, com as alterações introduzidas pela Lei

n' 6.964, de 10 de dezembro de 1981, que
define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O art. 12 da Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980, com
as alterações introduzidas pela Lei n" 6.964, de 10 de dezembro de
<';01. LeIS
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1981, passa a vigorar com a seguinte redação, suprimindo-se, em
conseqüência, o art. 53:
«Art. 12. O prazo de validade do visto de turista será de até
cinco anos, fixado pelo Ministério das Relações Exteriores, dentro
de critérios de reciprocidade, e proporcionará múltiplas entradas
no País, com estadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis
por igual periodo, totalizando o máximo de cento e oitenta dias
por ano.»

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1995; 1749 da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI N' 9.077, DE 10 DE JULHO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a utilizar
estoques públicos de alimentos no combate à
fome e à miséria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
segninte lei:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a doar estoques públicos
de alimentos, in natura ou após beneficiamento, diretamente às
populações carentes, objetivando o combate à fome e à miséria, bem
como às populações atingidas por calamidades ou emergências, mediante proposta conjunta do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e da Casa Civil da Presidência da
República.
Parágrafo único. quando a doação se fizer por intermédio de
Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, as despesas relativas
à remoção e ao beneficiamento poderão correr à conta dos tesouros
respectivos.
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Art. 2" A proposta de que trata o artigo anterior será instruída
com informação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
relativa à localização, safra e condições de qualidade do produto.
Parágrafo único. Visando ao bom desempenho da gerência de
estoques, serão doados, preferencialmente, os produtos com maior
risco de perda de qualidade, cabendo à Conab efetuar a reclassificação
por ocasião de lavratura do termo de entrega.

Art. 3" Para os fins do disposto no art. 1", será permitida, em
situações especiais devidamente justificadas, a permuta de produtos
in natura por outros preferencialmente no mesmo estado, por produtos beneficiados ou, ainda, por alimentos prontos para o consumo, de
acordo com os critérios e condições fixados em regulamento.
Art. 4" Nos casos que venham a requerer a pronta e efetiva ação
governamental, como os de calamidade pública e situação de emergência, as doações serão realizadas observando-se a legislação sobre
o Sistema Nacional de Defesa Civil.
Art. 5" A distribuição dos alimentos será integrada às ações do
Programa Comunidade Solidária e será feita pelas Prefeituras Municipais e pelos Comitês Municipais da Ação da Cidadania no Combate à Fome e à Miséria, admitindo-se a possibilidade de participação
das Forças Armadas.
§ 1" O Poder Executivo publicará, a cada três meses, no Diário
Oficial da União, a relação dos municípios, a discriminação e quantidade dos alimentos distribuídos pelo Programa Comunidade Solidária.

§ 2" Para o transporte dos alimentos a serem doados serão
utilizadas, preferencialmente, as aquavias e ferrovias.
.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
República.

la

de julho de 1995; 174" da Independência e 107" da
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

VVl. LJt::J.1;:;
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LEI Nº 9.078, pE 11 DE JULHO DE 1995
Introduz modificação no Plano Nacional
de Viação, incluindo o trecho rodoviário que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e O Sistema Rodoviário Nacional do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa
a incluir o prolongamento da rodovia BR-282, a partir de São Miguel
D'Oeste, no Estado de Santa Catarina, até a ponte sobre o Rio
Peperiguaçu, na divisa com a Argentina.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein

LEI Nº 9.079, DE 14 DE JULHO DE 1995
Altera dispositivos do Código de Processo Civil, com a adoção da ação monitória.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É acrescentado ao Livro IV, Título I, da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, o Capítulo XV, sob
a rubrica Da ação monitória, nos seguintes termos:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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«CAPÍTULO XV
Da Ação Monitória

Art. 1102a. A ação monitória compete a quem pretender,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de
determinado bem móvel.
Art. 1102b. Estando a petição inicial devidamente instruída, ojuiz deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento
ou de entrega da coisa no prazo de quinze dias.
Art. 1102c. No prazo previsto no artigo anterior, poderá o
réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado
inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de
pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma
prevista no Livro Il, Título Il, Capítulos II e IV.
§ 1· Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e
honorários advocatícios.
§ 2· Os embargos independem de prévia segurança do juizo e
serão processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário.
§ 3· Rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito,
o título executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se
na forma prevista no Livro Il, Título Il, Capítulos II e IV.»
Art. 2· Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174· da Independência e 107·.da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
LEI N· 9.080, DE 19 DE JULHO DE 1995
Acrescenta dispositivos às Leis n"e 7.492,
de 16 de junho de 1986, e 8.137, de 27 de
dezembro de 1990.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-~76~,jul. 1995.
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Ao art. 25 da Lei n" 7.492, de 16 de junho de 1986, é
acrescentado o seguinte parágrafo:
«Art. 25
.
.........................................................................................................

§ 2º Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha
ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão
espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama
delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços."

Art. 2º Ao art. 16 da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, é
acrescentado o seguinte parágrafo único:
«Art. 16

.

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos
em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através
de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial
toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois
tsrços.»
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.081, DE 19 DE JULHO DE 1995
Altera a redação do art. 4'1 da Lei nº
8.197, de 27 dejunho de 1991.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, ju!. 1995.
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III - as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos
da União e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública federal;
V - as disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais;
VI - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento;
VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária
da União;
VIII - as disposições finais.

CAPÍTULO I
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Federal

Art. 2" Constituem objetivos básicos da administração pública
federal, a serem contemplados na sua programação orçamentária:
I - a eliminação do déficit público, com vistas à consolidação da estabilidade econômica e à criação de bases sólidas para a
retomada sustentada do desenvolvimento;
II - a recuperação da capacidade de investimento, com ênfase na melhoria da arrecadação e em esforços voltados para uma
gestão mais eficiente do gasto público;
III - o combate à pobreza através da ampliação do acesso da
população de baixa renda a serviços sociais básicos, do apoio a
programas que concorram para a geração de maiores oportunidades
de emprego, e do estímulo à parceria com governos estaduais e
municipais e com a iniciativa privada;
IV - a redução das desigualdades regionais, mediante apoio
a projetos voltados para o melhor aproveitamento das oportunidades
de desenvolvimento das regiões mais pobres e adoção de providências
para aumentar a eficiência dos instrumentos financeiros da política
regional, como os incentivos e 08 fundos constitucionais;
V - a promoção do desenvolvimento sustentável, buscando
conciliar as necessidades de crescimento econômico e de modernizaçãc
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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tecnológica do setor produtivo com a preservação do meio ambiente e
a melhoria da qualidade de vida nas cidades e no campo, garantindo
) atendimento dos compromissos firmados na Agenda 21;
VI - a modernização da administração pública através de
um esforço persistente de redução dos custos operacionais, racionalização dos gastos, descentralização de encargos e eliminação de superposições e desperdícios;
VII - a instituição e fortalecimento do sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos e ampliação das áreas irrigadas
nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.
Art. 3º As metas e as prioridades para o exercício financeiro de
1996 serão especificadas no plano plurianual relativo ao período
1996-1999, dando preferência aos projetos em fase de conclusão.
§ 1º As prioridades definidas na forma do caput deste artigo
terão precedência na alocação de recursos nos orçamentos de 1996.
§ 2º O Poder Executivo efetuará e encaminhará ao Congresso
Nacional, até 31 de agosto de 1995, avaliação parcial da execução do
plano plurianual a que se refere o art. 4º da Lei nº 8.446, de 21 dejunho
de 1992, com destaque para as metas alcançadas, justificando os eventuais desvios em relação à programação para até o final de 1994.

CAPÍTULO

n

Da Organização e Estrutura dos Orçamentos
Art. 4º O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, será constituído de:
I
texto de lei;

n
UI

consolidação dos quadros orçamentários;
(Vetado).

IV
anexo do orçamento de investimento a que se refere o art.
165, § 5º, Il, da Constituição, na forma definida nesta lei;
V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 1º Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que
se refere o inciso Il deste artigo, incluindo os complementos referCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):27ü5-2762,jul. 1995.
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enciados no art. 2', § 1', I a Ilf e no art. 22, UI, da Lei n' 4.320, de 17
de de março de 1964, os seguintes demonstrativos:
I - da evolução da receita do Tesouro Nacional, segundo
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
cada imposto e contribuição de que trata o art. 195, da Constituição;
U - da evolução da despesa do Tesouro Nacional, segundo
categorias econômicas e grupo de despesa;
UI - do resumo das receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica
e origem dos recursos;
IV - do resumo da despesa dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica
e origem dos recursos;
V - da receita e da despesa, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei n'' 4.320, de
17 de março de 1964 e suas alterações;
VI - das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente de acordo com a classificação constante no Anexo Hl, da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964, e suas
alterações;
VII - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo poder e órgão, por grupo de
despesa;
VIU - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo a função, programa, subprograma e grupo de despesa;

IX - dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;
X - da programação, referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição, ao nível
de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
XI - dos recursos destinados à irrigação, nos termos do art.
42, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por região;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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XII - do resumo das fontes de financiamento e da despesa do
orçamento de investimento, segundo órgão, função, programa e subprograma.
§ 22 A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária
anual conterá:

I - relato sucinto da conjuntura econômica do País, com
indicação do cenário macroeconômico para 1996;
H - resumo da política econômica e social do Governo;
IH - demonstrativo das necessidades de financiamento do setor público federal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e operacional implícitos no projeto de
lei orçamentária anual para 1996, e os observados nos últimos três
anos;
IV - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente,
dos principaís agregados da receita e da despesa.
§ 32 Acompanharão o projeto de lei demonstrativos contendo as
seguintes informações complementares:
I - os resultados correntes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
H - os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e
universalizar o ensino fundamental de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
IH - a consolidação dos investimentos programados nos
três orçamentos da União, por unidade orçamentária, eliminadas as
duplicidades;
IV - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja
execução financeira, até 30 de junho de 1995, ultrapasse vinte por
cento do seu custo total estimado, informando o percentual de execução e o custo total acima referidos, observado o que estabelece o art.
11 desta lei;
V - o detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principaís itens de investimentos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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VI - os recursos destinados à contrapartida nacional de
empréstimos externos, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
por órgão e categoria de programação;
Vil - a programação orçamentária, detalhada por subprojeto e subatividade, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, - ; ; \
com os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamen- O
tos Fiscal e da Seguridade Social;
~
O

VIII - o detalhamento, por unidade orçamentária da admi- .=
nistração pública federal que destine recursos para entidades de!:!:.
previdência fechada, do valor de suas contribuições a título de patro- \TIO
cinadores;

u

IX - o resumo das despesas do orçamento de investimento, segundo órgão, função, programa e subprograma e grupo de
despesa da categoria capital;
X _ (Vetado);
Xl - os valores, por subprojeto e subatividade, das transferências de recursos entre unidades orçamentárias, indicando, em
relação à transferidora e à recebedora, os códigos de unidade orçamentária, de funcional-programática e de fonte de recursos, bem
como o título do subprojeto ou subatividade e respectivo número
seqüencial;
XII - o número de servidores e respectiva remuneração
global, em 30 de junho de 1995, por poder, órgão e entidade, discriminando:
.
a) servidores ativos, por nível;

b) servidores inativos;

c) servidores em disponibilidade;
XlII - memória de cálculo sucinta da estimativa de gasto
com pessoal e encargos sociais para o exercício de 1996;
XlV - memória de cálculo sucinta da estimativa das despesas com amortização e com juros da dívida pública mobiliária federal
em 1996, incluindo as taxas reais de juros previstas para o exercício
financeiro;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, unel ):::flUI:H'.'Ib:l, JUi . .rseo.
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xv - a situação observada no exercício de 1994 em relação
aos limites e condições de que trata o art. 167, III, da Constituição
Federal;
XVI - o efeito decorrente de isenções e de quaisquer outros
benefícios tributários, indicando, por região, por tributo e por modalidade de benefício contido na legislação do tributo, a perda de receita
que lhes possa ser atribuída, em cumprimento ao disposto no art. 165,
§ 6', da Constituição Federal;
XVII

(Vetado);

XVIII

(Vetado);

XlX
a evolução da receita e da despesa do Tesouro N acional, contendo a realização nos últimos três anos, a execução provável
para 1995 e a programação para 1996, segundo categorias econômicas
e grupo de despesa;
XX - o gasto com pessoal e encargos sociais, por poder e
total, executado nos últimos três anos, a execução provável em 1995
e o programado para 1996, com a indicação da representatividade
percentual do total em relação à receita corrente líquida, nos termos
do art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até
1994, e da Lei Complementar nº 82, de 1995, em 1995 e 1996;
XXI - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos
GND -juros e encargos da dívida» e «amortização da dívida», da dívida
interna e externa, realizados nos últimos três anos, sua execução
provável em 1995 e o programado para 1996;
XXII - as necessidades de financiamento do setor público
federal nos três últimos anos, das que resultarão da execução provável em 1995, bem como das implícitas no projeto de lei orçamentária
anual para 1996, detalhando receitas e despesas de modo a expressar
os resultados primário e operacional, com a indicação sucinta dos
dados e das metodologias utilizados na apuração desses resultados,
para cada ano;
XXIII - o estoque da dívida pública federal, mobiliária e
contratual, em 30 de junho de 1995, inclusive daquelajunto ao Banco
Central, segundo as categorias interna e externa, indicando sua
variação líquida em relação a 31 de dezembro de 1994 e as previsões
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, ju1. 1995.

referentes ao moncarue e a composição desse estoque em 31 de
dezembro de 1995 e 1996;
XXIV - os montantes das dívidas assumidas pela União, com
base nas Leis n's 8.388 e 8.727, de 30 de dezembro de 1991 e 5 de
novembro de 1993, respectivamente, ou legislação que venha a alterá-las ou substituí-las, e os cronogramas de vencimento nos próximos
cinco exercícios, discriminados por Estado beneficiado;
XXV - o impacto do Programa Nacional de Desestatização
na receita e na despesa da União, até 1996.
§ 4' (Vetado).
§ 5' O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária anual e dos créditos adicionais também em
meio magnético de processamento eletrônico.

§ 6' A comissão mista permanente do Congresso Nacional a que
se refere o § l' do art. 166 da Constituição terá acesso a todos os dados
utilizados na elaboração da proposta orçamentária, inclusive através
do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor).
§ 7' Os demonstrativos e informações complementares exigidos
por esta lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o dispositivo
a que se referem.

Art. 5' Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes da União, seus fundos, órgãos,
autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de'
economia mista e demais entidades em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto
e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo as empresas que recebam recursos da União apenas sob a
forma de:
I -

participação acionária;

II serviços;

pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de

III -

pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, JU!.
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IV - transferências para aplicação em programas de financiamento nos termos do disposto nos arts. 159, I, c e 239, § 1', da
Constituição Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto no art. 4' desta lei, os Poderes
Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da União encaminharão
ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos, através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de ajustamento
e consolidação.
Parágrafo único. Na elaboração de suas propostas, as instituições mencionadas no caput deste artigo terão como parãmetro de suas
despesas globais os limites estabelecidos conjuntamente com os limites do Poder Executivo, observada a disponibilidade de receitas da
União e o imperativo do ajuste fiscal.

Art. 7' Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação
funcional-programática, expressa por categoria de programação em
seu menor nível, indicando, para cada uma, a modalidade de aplicação
e o grupo de despesa a que se refere, observada a seguinte classificação:
I -

pessoal e encargos sociais;

H -

juros e encargos da dívida;

IH

outras despesas correntes;

IV

investimentos;

V
inversões financeiras, incluidas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas;
VI
VII

amortização da dívida;
outras despesas de capital.

§ l' As categorias de programação de que trata o caput deste
artigo serão identificadas por subprojetos ou subatividades, com
indicação sucinta das respectivas metas.
1J01. LeIS rcep, b'ed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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§ 2' Os subprojetos e subatividades serão agrupados em projetos e atividades, contendo uma sucinta descrição dos respectivos
objetivos.
§ 3' No projeto de lei orçamentária anual será atribuído a cada
subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um código
numérico seqüencial que não constará da lei orçamentária.
§ 4' O enquadramento dos subprojetos e subatividades na classificação funcional-programática deverá observar os objetivos precípuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora.
Art. 8' A modalidade de aplicação a que se refere o artigo
anterior, destinada à indicação do executor, virá logo após a classificação funcional-programática e será expressa através de códigos
identificadores da seguinte tipologia:
I
II

governo estadual (30);
administração municipal (40);

III

entidade privada sem fins lucrativos (50);

IV

a ser definida pelo órgão executor (99).

Parágrafo único. O código de modalidade de aplicação terá caráter indicativo para a montagem dos quadros de detalhamento das
despesas iniciais, podendo ser modificado para atender às conveniências da execução.

Art. 9' Os projetos de lei orçamentária e de créditos adicionais
conterão, ao nível de categoria de programação, a identificação das
fontes de recursos, que não constarão das respectivas leis.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução dos subprojetos ou subatividades correspondentes.
§ 2' Os decretos de abertura de créditos suplementares editados
mediante autorização na lei orçamentária anual serão acompanhados,
na sua publicação, de exposições de motivos que os justifiquem e que
indiquem os efeitos dos cancelamentos de dotações realizados sobre a
execução dos subprojetos ou subatividades correspondentes.
Col. Leis Hep. Fed. Brasu, .orasina,
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CAPÍTULO III
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos
da União e suas Alterações

Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas unidades executoras;
H - incluídos subprojetos com a mesma finalidade em mais
de um órgão;
IH - incluídas despesas a título de Investimentos - Regime
de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na
forma do art. 167, § 3', da Constituição;
IV - transferidos a outras unidades orçamentárias do mesmo
órgão os recursos recebidos por transferência, ressalvados os casos do
Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo Nacional de
Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;
V - classificadas como subatividades dotações que visem ao
desenvolvimento de ações limitadas no tempo e das quais resultem
produtos que concorram para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
do Governo.
Parágrafo único. Excetuados os casos de obras cuja natureza ou
continuidade física não permita o desdobramento e aqueles de obras
objeto de financiamento de organismo multilateral que abranja mais
de uma unidade da federação, a lei orçamentária anual não consignará recursos a subprojeto que se localize ou atenda a mais de uma
unidade da federação.

Art. 11. Além da observância das prioridades e metas fixadas
nos termos do art. 3' desta lei, a lei orçamentária e seus créditos
adicionais somente incluirão subprojetos novos se:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762, jul. 1995.
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I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os subprojetos em andamento;
II - for previamente comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira a ser exigida pelo Congresso Nacional;

III - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma
etapa ou a obtenção de uma unidade completa.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no caput
deste artigo, não serão considerados subprojetos com títulos genéricos
que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como subprojetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30 de junho de 1995, ultrapasse a vinte por cento do seu
custo estimado.

Art. 12. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
I - início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou
útil, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis residenciais;
II - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades
residenciais de representação funcional;

III - aquisições de automóveis de representação, ressalvadas aquelas referentes a automóveis de uso do Presidente, ex-Presidentes e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes da Cãmara
dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Superiores, dos
Ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal, do ProcuradorGeral da República e do Advogado-Geral da União;
IV - celebração, renovação e prorrogação de contratos de
locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação
pessoal;
V - ações de caráter sigiloso, salvo quando realizadas por
órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça, entre suas
competências, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança
da sociedade e do Estado e que tenham como pré-condição o sigilo,
constando os valores correspondentes de subatividades ou subprojetos específicos;
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VI - ações típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ressalvados os casos previstos nos arts. 30, VI e VII, 200,
204, I, e 225, § 1º, IH, da Constituição, ou em lei específica, bem como
os subprojetos constantes do plano plurianual em vigor, financiados
total ou parcialmente pela União ou por agência financeira oficial de
fomento e que se encontrem inacabados, com mais de cinqüenta por
cento de execução, desde que já tenham aqueles entes adimplido com
mais de setenta por cento da contrapartida;
VII - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras
entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
VIH - pagamento a qualquer título a servidor da administração pública por serviços de consultoria ou assistência técnica custeadas com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou
instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais ou internacionais.

§ 1e Para efeito desta lei, entende-se como ações típicas dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as ações governamentais que não sejam de competência exclusiva da União, nem de
competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
§ 2º Desde que as despesas sejam especificamente identificadas
nos orçamentos, excluem-se da vedação prevista:

I - nos incisos I e H, as destinações para unidades equipadas,
essenciais à ação das organizações militares, as unidades necessárias
à instalação de novas representações diplomáticas no exterior, as
residências funcionais dos Ministros de Estado e dos membros do
Poder Legislativo em Brasília e as despesas dessa natureza que sejam
relativas às sedes oficiais das representações diplomáticas no exterior
e que sejam cobertas com recursos provenientes da renda consular;
H - no inciso IH, as aquisições com recursos oriundos da
renda consular para atender às novas representações diplomáticas
no exterior.
§ 3° (Vetado).
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Art. 13. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas
por órgãos, fundos, autarquias, in~lusive as especi~s, .fundaçõ.es
instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, SOCIedades de economia mista e demais empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto,
respeitadas as disposições previstas em legislação específica, somente
poderãoser programadas para investimentos e inversões financeiras
depois de atenderem integralmente às necessidades relativas aos
custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos
sociais, bem como ao pagamento de amortização, juros e encargos da
dívida, e à destinação de contrapartida das operações de crédito.
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o caput deste artigo
encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, em prazo por ela fixada, o método de
cálculo das estimativas de arrecadação de suas receitas diretamente
arrecadadas para 1996.
§ 2' Exclui-se do disposto no caput deste artigo, a utilização de
recursos diretamente arrecadados, em até vinte por cento do total,
desde que em atendimento a investimentos das atividades-fins desses
órgãosou entidades e, exclusivamente, em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico.

Art. 14. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização,
juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das
respectivas operações, não poderão ter destinação diversa da programada.
§ l' (Vetado).
§ 2' Somente serão incluídas no projeto de lei orçamentária
dotações relativas ao pagamento das operações de crédito contratadas
ou aprovadas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, ou pelo
Ministério da Fazenda, até 30 de junho de 1995.

Art. 15. Sem prejuízo do disposto na Lei n' 8.020, de 12 de abril
de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, inclusive de receitas diretamente arrecadadas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
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para entidade de previdência fechada ou congênere, legalmente constituída e em funcionamento até 10 de julho de 1989, desde que:
I - não aumente a participação relativa da patrocinadora, em
relação à contribuição dos seus participantes, verificada no exercício
de 1989;
II - os recursos de cada patrocinadora, destinados a esta
finalidade, não sejam superiores àqueles verificados no balanço de
1989, atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna, da Fundação Getúlio Vargas.

Art. 16. É vedada a inclusão, na lei orçamentária anual e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das
seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público nas ãreas de
assistência social, à saúde, ou à educação e estejam registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social CCNAS);

II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III - atendam ao disposto no art. 61 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
§ 1Q Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular, emitida no exercício de 1995 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua
diretoria.
§ 2' É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de
subvenções sociais.

§ 3' A destinação de recursos a Municípios e ao Distrito Federal, inclusive para o atendimento às ações de assistência social, saúde
e educação, serão realizadas por intermédio de transferências intergovernamentais.
Co1. Leis Rep.
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Art. 17. É vedada a inclusão de dotações a título de auxílios
para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde
que sejam:
I -

voltadas para o ensino especial; ou

II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal para recebimento de recursos
oriundos de programas ambientais doados por organismos internacionais ou agências estrangeiras governamentais.

Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas
na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente,
ressalvadas as repartições de receitas tributárias e as destinadas a
atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido por
ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no
ato da assinatura do instrumento original, que:
I - instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos arts. 155 e 156, da Constituição, ressalvado o imposto
previsto no art. 156, lII, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, quando comprovada a ausência do fato gerador;
II - a receita tributária própria corresponde, em relação ao
total das receitas orçamentárias, exclusive as decorrentes de operações de crédito, a pelo menos:
a) vinte e cinco por cento, no caso de Estado ou Distrito Federal;
b) cinco por cento, no caso de Municípios com mais de 150.000
habitantes;

c) três por cento, no caso de Municípios de 50.000 a 150.000
habitantes;
d) um e meio por cento, no caso de Municípios de 25.000 a 50.000
habitantes;

e) meio por cento, no caso de Municípios com até 25.000 habitantes;
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III - atende ao disposto nos arts. 167,111 e 212, da Constituição
e no art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e
na Lei Complementar n" 82, de 27 de março de 1995;

IV -

não está inadimplente:

a) com a União, inclusive com as contribuições de que tratam os

arts.

195 e 239 da Constituição;

b) com as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriorment recebidos da Administração Pública Federal, através de convêtrios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e
similares;
V - os subprojetos ou subatividades contemplados pelas
t ansferências estejam incluídos na lei orçamentária da esfera de
r verno a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em
~;éditos adicionais abertos no exercício.

§ F É obrigatória a contrapartida dos Estados, do Distrito

:F deral e dos Municípios, que poderá ser atendida através de recursos

~anceiros e/ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será
stabelecida de modo compatível com a capacidade fmanceira da
~espectiva unidade beneficiada, tendo por limite mínimo e máximo:
I -

no caso dos Municípios:

a) cinco e dez por cento, se localizados nas áreas da Sudene e da
sudam e no Centro-Oeste, no caso de Municípios com até 25.000
habitantes;
b) dez e vinte por cento, nos demais Municípios localizados nas
áreas da Sudene e da Sudam e no Centro-Oeste;
c) dez e quarenta por cento, para as transferências no âmbito do
Sistema Único de.Saúde (SUS), excluídos os Municípios relacionados
naS alíneas antenores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais casos;

TI -

no caso dos Estados e do Distrito Federal:

Col. LeIS Rep.ll'ed. Brasil, Brasília, 187(7):2705-2762,jul. 1995.

2745
a) dez e vinte por cento, se localizados nas áreas da Sudene e da
Sudam e no Centro-Oeste;
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.
§ 2º A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior
não se aplica:
I - às operações de crédito internas e externas, salvo quando
o contrato dispuser de forma diferente;
II - aos recursos transferidos pela União, oriundos de doações
de organismos internacionais ou de governos estrangeiros e de programas de conversão da dívida externa doada para fins ambientais,
sociais, culturais e de segurança pública;
III - aos Municípios que se encontrem em situação de calamidade pública formalmente reconhecida, durante o período que esta
subsistir;
IV - às transferências de recursos destinadas ao atendimento
dos programas de educação fundamental e às ações incluídas nos
bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias no Programa
Comunidade Solidária;
V - (Vetado).
§ 3º Caberá ao órgão transferidor:
I - verificar a implementação das condições e comprovações
previstas neste artigo, exigindo, ainda, do Estado, Distrito Federal
ou Município que ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive
através dos balanços contábeis de 1995 e dos exercícios anteriores, da
lei orçamentária para 1996 e demais documentos comprobatórios;
II - acompanhar a execução das subatividades ou subprojetos
desenvolvidos com os recursos transferidos.
§ 4º As transferências previstas neste artigo poderão ser feitas
por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais, que
atuarão como mandatárias da União para execução e fiscalização.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se igualmente à concessão
de empréstimo, financiamento ou aval pelo Tesouro Nacional para
Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive suas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista em que
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a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com
direito a voto.

Art. 19. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
com recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, observarão as seguintes condições:
I - na hipótese de operações com custo de captação identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores ao referido
custo;
II - na hipótese de operações com custo de captação não
identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à Taxa
Referencial pro rata tempore.
§ F Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos
financeiros previstos nos incisos I e n deste artigo, eventuais comissões, taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro.
§ 2· Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações
realizadas no âmbito do programa de Financiamento às Exportações
(Proex) e as operações de financiamento realizadas com mini e pequenos produtores rurais.

Art. 20. Ai; prorrogações e composições de dívidas decorrentes
de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com
recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social somente
poderão ocorrer se vierem a ser expressamente autorizadas por lei
específica.
Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto neste artigo:
I - aquisição, por autarquias e empresas públicas federais,
de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n· 79, de 19 de
dezembro de 1966, e a formação de estoques, nos termos do art. 31,
da Lei nQ 8.171, de 17 de janeiro de 1991;

n -

a comercialização de produtos agropecuários;

In - Os programas de investimentos agropecuários ou agroindustriais que contem com fontes de recursos de origem externa, desde
que a repactuação para com o mutuário final se contenha no prazo da
\..IUI.
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operação de crédito externa e suas condições tenham sido aprovadas
pelo Conselho Monetãrio Nacional;
IV vigente.

a exportação de bens e serviços, nos termos da legislação

Art. 21. A destinação de recursos para equalização de encargos
financeiros ou de preços, pagamento de bonificações a produtores e
vendedores e ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com
fins lucrativos, observará o disposto nos arts. 18, parágrafo único,
e 19 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrao único. Será mencionada na respectiva atividade ou
projeto orçamentário a legislação que autorizou o beneficio.
Art. 22. Serão constituídas, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, reservas de contingência específicas vinculadas aos respectivos orçamentos em montante equivalente a três por cento:

I - da receita global de impostos, deduzidas as transferências
previstas no art. 159 da Constituição e a parcela da receita de
impostos vinculada à Educação, no caso do Orçamento Fiscal;
II - da receita das contribuições sociais previstas no art. 195,
da Constituição, no caso do orçamento da seguridade social.
Seção 11

Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal
Art. 23. A programação a cargo da unidade orçamentãria Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda - conterá exclusiva e integralmente as dotações destinadas a atender despesas com:

I - refinanciamento da dívida externa garantida pela União,
reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal vigentes,
e da dívida interna adquirida e refinanciada ao amparo da Lei n Q
8.727, de 5 de novembro de 1993;
II - financiamento de programas de custeio e investimento
agropeeuário e de investimento agroindustrial;
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IH - financiamento para a comercialização de produtos agropecuários, inclusive os agroecológicos, nos termos previstos no art. 42
do Decreto-Lei n Q 79, de 19 de dezembro de 1966, e, também, financiamento de estoques previstos no art. 31 da Lei n Q 8.171, de 17 de
janeiro de 1991;
IV - financiamento de exportações, desde que tais operações
estejam abrangidas pelo Programa de Financiamento às Exportações
(Proex);
V - equalização de preços de comercialização da Política de
Garantia de Preços Mínimos e equalização de taxas de juros e outros
encargos financeiros, previstas em lei específica.
§ 10 As despesas de que trata este artigo serão financiadas,
exc1usivam.ente, com recursos provenientes de:
I - operações de crédito externas;

H - emissão de Títulos Públicos Federais, destinados ao pagamento integral da equalização de taxas dejuros dos financiamentos
às exportações, nos termos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), e em conformidade com a Lei n? 8.187, de 10 de junho
de 1991;

IH - retorno de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos, a qualquer tempo, nas modalidades que, a partir
de 1988, passaram a integrar as Operações Oficiais de Crédito Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, observando-se
que:
a) o retorno do refinanciamento da dívida externa do setor
público, reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal,
será aplicado, exclusivamente, no resgate de amortizações, juros e
outros encargos dos títulos do Tesouro Nacional emitidos para aquela
finalidade;
b) o retorno dos créditos refinanciados ao amparo da Lei n? 8.727,
de 1993, destinar-se-á exclusivamente, ao pagamento de amortizações, juros e outros encargos da dívida assumida pela União, nos termos
da referida lei.

§ 2Q OS financiamentos de programas de custeio e investimento
agropecuários serão destinados, exclusivamente, aos mini e pequenos
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produtores rurais e suas cooperativas e associações, ressalvados
aqueles financiados por recursos externos.
§ 3' O Poder Executivo poderá utilizar os estoques estratégicos
de alimentos básicos para distribuição ou permuta visando o combate
à fome e à miséria, dando preferência aos produtos com risco de
perecimento.
§ 4' O disposto no § l' deste artigo não se aplica aos empréstimos e financiamentos destinados ao crédito rural, de acordo com os
limites e condições estabelecidos em lei especifica e pelo Conselho
Monetário Nacional.

Art. 24. A programação orçamentária do Banco Central do Brasil obedecerá ao disposto nesta lei e compreenderá as despesas com
pessoal e encargos sociais, outros custeios administrativos e operacionais, inclusive aquelas relativas a planos de beneficios e de assistência a servidores e investimentos.
Art. 25. Do total de investimentos programados em rodovias
federais, no orçamento fiscal, serão destinados no máximo dez por
cento à construção e pavimentação de rodovias.
Parágrafo ÚIÚCO. Não se incluem no limite fixado neste artigo os
investimentos em rodovias para eliminação de pontos críticos, implantação de faixas adicionais e duplicação das vias.

Art. 26. A destinação de recursos para as ações de alimentação escolar obedecerá ao princípio da descentralização, atendido o
seguinte:
I - a distribuição será proporcional ao número de alunos
matriculados nas redes públicas de ensino localizadas em cada Município, no ano anterior;
II - os recursos da UIÚão destinados ao conjunto de MUIÚcípios de cada Estado e ao Distrito Federal serão alocados em categorias
de programação específicas;
Hl - os repasses serão realizados diretamente às administrações públicas municipais, ou no seu impedimento legal, ao Governo
de Estado, que se responsabilizará pelo atendimento.
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Art. 27. A União poderá incluir, na sua proposta orçamentária
para o exercício de 1996, recursos para atender ao disposto no § 7Q do
art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, observados os objetivos básicos desta lei.

Seção III
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade
Social
Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e
assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 200,
201, 203 e 212, § 4Q , da Constituição, e contará, dentre outros, com
recursos provenientes:
I - das contribuições sociais a que se referem os arts. 195, I,
U, IH e § 8 Q, e 239, da Constituição;
U - das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que
integram, exclusivamente, este orçamento;
UI - da contribuição para o plano de seguridade social do
servidor, que será utilizada para atender despesas no âmbito dos
Encargos Previdenciários da União;
IV -

do Orçamento Fiscal.

Q

§ 1 A destinação de recursos para atender despesas com ações
e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao
princípio da descentralização.

§ 2' A lei orçamentária anual contemplará dotações para o
Fundo Nacional de Assistência Social para atender o disposto no art.
203, V, da Constituição e na Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
observados os arts. 2' e 3Q da Medida Provisória n Q 1.010, de 26 de
maio de 1995.

Art. 29. O Orçamento da Seguridade Social discriminará:
I - no caso das ações descentralizadas de saúde e assistência
social, a transferência de recursos da União para cada Estado, para
o Distrito Federal e para o conjunto de Municípios de cada unidade
da Federação, em categorias de programação específicas;
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U - no detalhamento das demais despesas, as diferentes categorias de benefícios;
UI - no detalhamento da receita, separadamente, as parcelas
relativas às contribuições de empregadores, de trabalhadores e de
contribuintes autônomos que compõem a receita da contribuição
respectiva à seguridade social.

SeçãoN
Das Diretrizes Especificas do Orçamento de Investimento

Art. 30. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 165, §
5', inciso U, da Constituição, detalhará, individualmente, por empresa, categoria de programação e natureza da despesa, as aplicações
programadas em despesas de capital, inclusive as resultantes da
aplicação do conceito estabelecido pela Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, para as participações acionárias em outras empresas.
§ l' A despesa será discriminada segundo a classificação funcional-programática, expressa por categoria de programação em seu
menor nível, na forma do disposto nos parágrafos do art. 7' desta lei.
§ 2' As fontes de financiamento identificarão os recursos:
I -

gerados pela empresa;

U - oriundos de transferências dos orçamentos fiscal e da
seguridade social;
lU
anterior;

próprios da controladora, não compreendidos no inciso

IV - decorrentes de participação acionária da União, diretamente ou por intermédio de empresa controladora;
V - decorrentes de participação acionária de outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União;
VI

oriundos de operações de crédito externo;

VII

oriundos de operações de crédito interno;

VIU

oriundos de outras fontes.
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§ 3' A programação dos investimentos à conta de recursos
oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive
mediante participação acionária, observará o valor e a destinação
constantes do orçamento original.
§ 4' As empresas cuja programação conste integralmente no
Orçamento Fiscal ou do Orçamento da Seguridade não integrarão o
Orçamento de Investimento das Estatais.
Art. 31. Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento
de investimento as normas gerais da Lei n' 4.320, de 17 de março de
1964, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e
demonstrativo de resultado.
§ lº Excetua-se do disposto no caput deste artigo a aplicação,
no que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei n' 4.320, de 17 de março de
1964, para as finalidades a que se destinam.
§ 2' As despesas com aquisição de direitos do ativo imobilizado
serão consideradas, nos termos da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de
1976, como investimentos, excetuadas as relativas à aquisição de
bens para arrendamento mercantil.
Art. 32. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional será acompanhada de demonstrativo
sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais, informando a origem dos recursos, com o detalhamento mínimo igual ao
estabelecido no § 2' do art. 30, bem como a previsão da sua respectiva
aplicação.
CAPITULO IV
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Federal
Art. 33. Todas as despesas relativas à dívida pública federal,
mobiliária ou contratual, constarão da lei orçamentária anual, independentemente de quais sejam as fontes de recursos que a atenderão.
Art. 34. A lei orçamentária anual não poderá incluir estimativa
de receita decorrente da emissão de títulos da dívida pública federal
interna superior à necessidade de atendimento das despesas com:
I - a amortização, os juros e outros encargos da dívida,
interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro N acionaI;
......01. LeIS
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II - o refinanciamento da dívida externa do setor público
que seja, ou venha a ser de responsabilidade da União, nos termos
das resoluções do Senado Federal vigentes;
III - o aumento do capital de empresas e sociedades em que
a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto e que não estejam incluídas no programa de
desestatização, devendo os títulos conter cláusula de inalienabilidade
até o seu vencimento e serem vendidos ao par às empresas e sociedades com juros de até seis por cento ao ano e prazo núnimo de resgate
de cinco anos, para principal e juros;
IV - a desapropriação de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, nos termos do art. 184, § 4", da Constituição, no caso dos
Títulos da Dívida Agrária;
V - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2" da Lei n? 8.187, de 1991, devendo os
títulos conter cláusulas de atualização cambial e de inalienabilidade,
até o vencimento;
VI - a aqnisição de garantias aceitas no exterior, necessárias
à renegociação da dívida externa, de médio e longos prazos;
VII - (Vetado).
Parágrafo único. No caso de amortização, juros e encargos da
dívida decorrente da extinção ou dissolução de entidades da administração pública federal, de acordo com a Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo núnimo de resgate de dois
anos, para o principal e juros.
Art. 35. A emissão de títulos da dívida pública federal externa
será limitada a atender despesas com a amortização, os juros e outros
encargos da dívida, interna ou externa, de responsabilidade direta ou
indireta do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO V
Das Disposições Relativas às Despesas da União com Pessoal
e Encargos Sociais

Art. 36. O quadro geral de pessoal civil do Poder Executivo da
União, administrado pelo órgão central do sistema de pessoal civil da
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União, é composto pela totalidade dos cargos efetivos, lotados nos
órgãos da administração direta, nas autarquias e fundações públicas,
regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, mediante ato
específico do órgão central de pessoal civil.
§ l' O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de
pessoal civil publicará até 31 de agosto de 1995, a tabela de cargos
efetivos integrantes do quadro geral de pessoal civil, com o quantitativo de cargos existentes, ocupados e vagos, sendo os cargos não
previstos na referida tabela considerados extintos a partir da data da
sua publicação.

§ 2º Os órgãos centrais dos sistemas de pessoal civil, de planejamento e de orçamento da administração pública federal compatibilizarão as propostas orçamentárias relativas às despesas de pessoal
e encargos do Poder Executivo.
§ 3' Os Poderes Legislativo e Judiciário, por intermédio de seus
órgãos centrais de pessoal, observarão o cumprimento do disposto
neste artigo, bem como no art. 4', § 3', VIII, desta lei.

Art. 37 . No exercício financeiro de 1996, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos três Poderes da União observarão o limite
estabelecido na Lei Complementar nº 82, de 27 de março de 1995.
Art. 38. No exercício de 1996 somente poderão ser admitidos
servidores, a qualquer título, se:
I - estiverem previstos cargos vagos na tabela a que se refere
o § 1º do art. 36 desta lei;
II - houver vacância, após 31 de agosto de 1995, dos cargos
ocupados constantes da tabela a que se refere o § l' do art. 36 desta
lei;
III - houver dotação orçamentária suficiente e específica para
o atendimento da despesa;
IV -

for observado o limite previsto no artigo anterior.

§ l' A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras
somente será admitida se:
I vU.l .

.l.lt:J::; .n~p

respeitado o limite de que trata o artigo anterior;
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II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
§ 2º Os projetos de lei que tenham por objeto o disposto no
parágrafo anterior serão acompanhados de demonstrativo da suficiência de dotação, nos termos do art. 169 da Constituição.
CAPÍTULO VI
Da Política de Aplicação dos Recursos das Agências Financeiras
Oficiais de Fomento
Art. 39. As agências financeiras oficiais de fomento observarão,
na concessão de empréstimos e financiamentos, respeitadas suas
especificidades, as seguintes prioridades:
I - a redução do déficit habitacional e a melhoria nas condições de vida das populações mais carentes, através de financiamentos
a projetos de investimentos em saneamento básico e desenvolvimento
da infra-estrutura urbana, com recursos administrados pela Caixa
Econômica Federal;
II - o aumento da oferta de alimentos e produtos agricolas de
exportação, mediante alocação de recursos pelo Banco do Brasil S.A.;
III - o estímulo à criação de empregos e ampliação da oferta de
produtos de consumo popular, mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas, com recursos administrados pelo Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal;
IV - a promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da
indústria, com ênfase no fomento à capacitação tecnológica, a melhoria da competitividade da economia e geração de empregos, apoiado
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
V - a intensificação das relações internacionais do Brasil com
os seus parceiros comerciais, em função de um maior apoio do Banco
do Brasil S.A. ao financiamento dos setores exportador e importador;
VI - a redução das desigualdades sociais nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do Pais, mediante apoio a projetos voltados
para o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento
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econômico-social e adoção de providências para aumentar a eficiência
dos instrumentos gerenciais dos Fundos Constitucionais - FNO,
FNE e FCO - administrados pelo Banco da Amazônia S.A., Banco
do Nordeste do Brasil S.A. e Banco do Brasil S.A., respectivamente.
§ l' Os encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos
pelas agências não poderão ser inferiores aos respectivos custos de
captação e de administração, ressalvado o previsto na Lei n' 7.827,
de 27 de setembro de 1989.
§ 2' A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou
financiamentos pelas agências financeiras oficiais, inclusive aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às suas entidades da administração indireta, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista e demais empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a
voto, sem prejuízo das normas regulamentares pertinentes, somente
poderá ser efetuada se o mutuário estiver adimplente com a União,
seus órgãos e entidades das administrações direta e indireta e com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

CAPÍTULO VII
Das Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária
Art. 40. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou
beneficio, de natureza tributária ou financeira, somente poderá ser
aprovada caso indique a estimativa de renúncia de receita e as
despesas, em idêntico valor, que serão anuladas.
Art. 41. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam
objeto de:
I - projeto de lei a ser enviado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, por ocasião do encaminhamento da proposta
orçamentária;
II - medida provisória e projeto de lei que tramite no Congresso Nacional, quando do envio da proposta orçamentária.
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§ 1" Se estimada a receita no projeto de lei orçamentária anual
na forma do caput, o Poder Executivo:
I - identificará as proposições de alterações na legislação e
especificará a receita adicional esperada em decorrência de cada uma
das propostas, na mensagem que encaminhar o proj eto ao Congresso
Nacional com a proposta orçamentária;

U - apresentará no projeto de lei orçamentária anual programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.
§ 2" Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o
sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos
recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos condicionados serão canceladas, mediante decreto, após a sanção presidencial à lei orçamentária anual, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear,
até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:

I - de até cem por cento das dotações relativas aos novos
subprojetos;
U - de até sessenta por cento das dotações relativas aos
subprojetos em andamento;

lU - de até vinte e cinco por cento das dotações relativas às
ações de manutenção;
IV - dos restantes quarenta por cento das dotações relativas
aos subprojetos em andamento;

V - dos restantes setenta e cinco por cento das dotações
relativas às ações de manutenção.
§ 3" O disposto neste artigo pode ser aplicado também a alterações na legislação que regula o programa de desestatização e a
concessão de serviços públicos à iniciativa privada, dentre outras
mudanças, que aumentem a disponibilidade de recursos para os
orçamentos fiscal, da seguridade social ou de investimentos das
empresas da União.

§ 4" Ocorrendo alterações na legislação tributária, em conseqüência de projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional após
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31 de agosto de 1995 e que implique em acréscimo em relação à
estimativa de receita constante do projeto de lei orçamentária para
1996, os recursos correspondentes deverão ser objeto de projeto de lei
de crédito adicional.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 42. A prestação de contas anual da União incluirá relatório
de execução na forma e com o detalhamento apresentado pela lei
orçamentária anual.
Parágrafo único. Da prestação de contas anual constará necessariamente, informação quantitativa sobre o cumprimento das metas
físicas previstas na lei orçamentária anual.
Art. 43. (Vetado).
§ 1º Excluem-se desta norma os subprogramas: «Dívida Interna», «Transferências Financeiras a Estados e Municípios», «Previdência Social a não Segurados», «Previdência Social a Inativos e Pensionistas», «Estoques Reguladores», «Execução da Política Agrícola»,
«Reserva de Contingência», e a despesa realizada com base em
créditos extraordinários.
§ 2º O cálculo da execução será realizado pela apuração da
representatividade percentual do montante da execução financeira
acumulada em cada subprograma no total da despesa fixada na lei
orçamentária anual para tal subprograma, considerado os ajustes
decorrentes de créditos adicionais abertos no exercício.
§ 3º O relatório de que trata o art. 165, § 3', da Constituição
conterá demonstrativo que permita verificar o cumprimento do disposto neste artigo, acompanhado de justificação dos eventuais desvios
ocorridos no período em relação à margem de que trata o caput.
Art. 44. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como
prazo-limite para encaminhamento ao Congresso Nacional a data,
improrrogável, de 31 de outubro de 1996, ressalvado o disposto no art.
167, § 3' da Constituição.
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Art. 45. A União poderá incluir na proposta orçamentária para
o exercício de 1996 recursos para programas de desenvolvimento das
regiões mais atrasadas do Estado de Tocantins, em observãncia ao §
6' do art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 46. São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos
sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que
viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 47. (VetadoI.
Art. 48. O Poder Executivo, através do seu órgão central do
sistema de planejamento federal e de orçamento, deverá atender, no
prazo de dez dias úteis, contados da data de recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional, relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer subprojeto, subatividade ou item de receita.

Art. 49. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção do Presidente da República até 31 de dezembro de
1995, a programação dele constante poderá ser executada, em cada
mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma
da proposta remetida ao Congresso Nacional.
§ l' Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.
§ 2' Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude
de procedimento previsto neste artigo serão ajustados, após sanção
da lei orçamentária, através da abertura de créditos adicionais, com
base em remanejamento de dotações, cujos atos serão publicados
antes da divulgação dos quadros de detalhamento da despesa a que
se refere o art. 51 desta lei.
§ 3' Excetua-se do disposto nocaput deste artigo, os subprojetos
e subatividades que não estavam em execução no exercício de 1995.
§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as
dotações para atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais, com pagamento de beneficios previdenciários a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social, com pagamento do serviço da
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dívida e com o pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde.

Art. 50. Até vinte e quatro horas após o encaminhamento à
sanção presidencial dos autógrafos do projeto de lei orçamentária
anual e dos projetos de lei de créditos adicionais, o Poder Legislativo
enviará, em meio magnético de processamento eletrônico, os dados e
informações relativos aos autógrafos, indicando:
I - em relação a cada categoria de programação e grupo de
despesa dos projetos originais, o total dos acréscimos e o total dos
decréscimos, por fonte, realizados pelo Congresso Nacional;

n - as novas categorias de programação e, em relação a estas,
os detalhamentos fixados no art. 7', as fontes e as denominações
atribuídas.
Art. 51. O Poder Executivo publicará, no prazo de vinte dias
após a publicação da lei orçamentária anual, os quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária de cada órgão, fundo e
entidade dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando,
para cada categoria de programação, a fonte, a categoria econômica,
o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento da
despesa.
§ l' Os quadros de detalhamento da despesa referentes aos
Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público da União
serão elaborados na forma definida no caput deste artigo e aprovados
por atos dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e do Procurador-Geral da República.
§ 2' Até vinte e quatro horas após sua publicação, o Poder
Executivo e os órgãos mencionados no parágrafo anterior enviarão ao
Congresso Nacional os Quadros de Detalhamento da Despesa e suas
alterações em meio magnético de processamento eletrônico.
§ 3' Os quadros de detalhamento da despesa serão alterados
em virtude da abertura de crédito adicional ou de fato que requeira a
adequação das dotações às necessidades da execução orçamentária,
observados os limites fixados na lei orçamentária anual.
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Art. 52. Até sessenta dias após a publicação dos Balanços Gerais da União, serão indicados e totalizados com os valores orçamenUÍl'ios para cada órgão e suas entidades, em nível de subprojeto e
subatividade, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 1995 e
reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 2" da Constituição.
Art. 53. Até vinte e quatro horas após a publicação do relatório
a que se refere o art. 165, § 3" da Constituição, o Poder Executivo
colocará à disposição do Congresso Nacional os dados relativos à
execução orçamentária do mesmo período, na forma e com o grau de
detalhamento peculiar aos quadros de detalhamento da despesa,
mediante acesso amplo;
I - ao Sistema Integrado de Adnúnistração Financeira (Siafi), para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
II - ao Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
para o Orçamento de Investimento.
§ 1" O relatório de que trata o caput conterá a execução mensal
dos orçamentos fiscal e da seguridade social, classificada por grupo
de despesa e fontes, segundo:
I
II -

órgão;
unidade orçamentária;

III

função;

IV

programa;

V
VI

subprograma;
projeto e atividade.

§ 2" Integrará o relatório de execução orçamentária quadro
comparativo, discriminando para cada um dos níveis referidos no
parágrafo anterior:

I -

o valor constante da lei orçamentária anual;

II - o valor orçado, considerando-se a lei orçamentária anual
e os créditos adicionais aprovados;

III -

o valor empenhado no mês;
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IV -

o valor empenhado até o mês.

§ 3' O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos sociais de modo a evidenciar os quantitativos despendidos
com vencimentos e vantagens fixas, despesas variáveis, encargos
com pensionistas e inativos e encargos sociais para as seguintes
categorias:
I
II

pessoal civil da administração direta;
pessoal militar;

In

servidores das autarquias;

IV

servidores das fundações;

V
empregados de empresas que integrem os Orçamentos
Fiscal e da Segucidade Social.
§ 4º Os valores a que se refere O § 2' deste artigo não considerarão as despesas orçadas ou excecutadas relativas ao refinanciamento da divida da União, que deverão ser apresentadas separadamente.
§ 5' Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata
o caput deste artigo conterá demonstrativo da execução da receita, de
acordo com a classificação constante no Anexo II da Lei n' 4.320, de
17 de março de 1964, incluindo o valor estimado e o arrecadado no
mês e o acumulado no exercício, bem como informações sobre eventuais reestimativas.

Art. 54. (Vetado).
Art. 55. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

\..101.

LeIS rcep. r ec. .erasn, Brasíha, 1~7(7):2705-2762,jul. 1995.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.053, DE 30 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nomínal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamentos expressos em, ou vinculados a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei
n' 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei
n' 8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressos em, ou vinculados
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
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de c anterior revisao tiver ocorrido.
u e a.
q
30 Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
d § 'unho de 1995, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes
~g e~a apuração do índice de reaju~te: !?roduzam ~feitos financeiros
<1"1e: lentes aOS de reajuste de periodicidade mfenor a anual.
qU1va
e
.Art. 30 Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
.nistração Pública direta e indireta serão reajustados ou corrigiAdtrJ.l onetariamente de acordo com as disposições desta medida
doS ~6ria na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder
:t'oV1S

'

~"ecutivo.
~
.Art. 4° Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referi§ 50 do' art. 27 da Lei nO 9.069, de 1995, inclusive as condições
doS n~~eração da poupança financeira, bem assim no da previdêna.e Terivada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
ela P.Art 50 Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
. ' d~ exclusivamente como base de remuneração de operações
~t1V.z~das no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou

:reg ~rior a sessenta dias.
suP parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
Ções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
:i.'~~do, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
pO .Art. 60 A partir de 1° de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
:D 'ncía (Ufir), criada pela Lei n'8.383, de 30 de dezembro de 1991,
}te ;~:ajustadasemestralmente.
per .Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
artir de 1° de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
'" f d "ou
reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetác;:1·a·
conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
ria': :",tintas a partir de F de janeiro de 1996.
ger a 0

;D
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§ 1Q Em l·dejullio de 1995e em l"dejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observãncia do disposto no art. 44 da Lei n· 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2· Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. S· A partir de 1· de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1· Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1Q de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2· Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3º A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-rparaos fins previstos no § 6Qdo art. 20 e no § 2º do art. 21, ambos
da Lei nº S.SSO, de 1994.
Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação direta, as partes deverão, obrigatoriamente, antes do ajuizamento do dissídio coletivo, solicitar ao
Ministério do Trabalho que designe mediador para o prosseguimento
do processo de negociação coletiva.
§ 1º A parte. que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta podeColo Leis Rep.

~·ed.
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rá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador.
§ 2' A designação recairá em pessoa indicada de comum acordo
pelas partes, ou, na falta de acordo, em mediador indicado na forma
da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, o mediador
lavrará, no prazo de cinco dias, laudo conclusivo sobre as reivindicações de natureza econômica, que obrigatoriamente instruirá a representação para instauração da instância.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
no que couber.

Art. 12. Na instauração da instância em processo de dissídio
coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas
propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do
Tribunal, na sentença normativa.
§ I? A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. Na negociação coletiva e no dissídio coletivo são vedadas:
I - a estipulação ou a fixação de cláusula de reajuste ou
correção salarial automática vinculada a índice de preços;
II - a concessão a título de produtividade de aumento não
amparado em indicadores objetivos, aferidos por empresa.
Parágrafo único. Nas revisões salariais na data-base anual,
serão deduzidas as antecipações e os aumentos concedidos no período
anterior à revisão.
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Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, e do passivo de empresas e instituições sob os regimes
de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revogam-se os §§ 1" e 29 do art. 947 do Código Civil, os
§§ 19 e 29 do art. 1" da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de 1" de março de 1991.
Brasília, 30 de junho de 1995; 174" da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.054, DE 30 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação ao § 31! do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O § 3" do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
Cal Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899, jul. 1995.
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"Art. 52 . ................................................................................
.......... ...............................................................................................
§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
piÍblica Federal, nos termos da Lei n' 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos ser~o ~mitid?s com prazo mínimo de resgate de
dois anos. para o principal e juros.»

Art.

2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
lJl.C!S a 8 447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
V~. n p;derão ~er ~ubstitUíd.os ~or o~tros de iguais características,
S. "to quanto a clausula de inalienabilidade.
.

In

. o

e:x:c e

parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.

",toS

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
ublicação.
p
Brasília, 30 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da

:República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra

NIEDIDA PROVISÓRIA N' 1.055, DE 27 DE JULHO DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLPJ, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
re o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
cOll-'e
1.
força de ei:
.Ç.

coJl.l
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Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 39 AB normas a que se refere o art. 1Q, in fine a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:

I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;

III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e extema que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4º Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1s de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1º do art. 5º e no art. 6º desta
medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.

Art. 5' O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 9' desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ I? Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.

§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
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Art. 8' A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
Art. 9' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1" da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 10. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
participação PIS-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n" 8.177, de l' de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 7' desta medida provisória.
Art. 11. A partir de I" de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacionai a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 12. Observado o disposto no art. 7', in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março
de 1991, e os §§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.030, de 27 de junho de 1995.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiua
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.056, DE 27 DE JULHO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal e vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3º As gratificações de que tratam os arts. 1º e 2º terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos uíveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 22 da Lei nº 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 1º As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respecCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899, jul. 1995.
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tivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1"
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para O exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às Gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2º, para O exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4º As Gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As Gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
~. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere aLei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federaís de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
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Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.031, de 27 de junho de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Costin
ANEXO

Carreiras

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
aos Padrões

do Anexo II da

Quant.
de Cargos

Lei nQ 8.460/92

Inicial

Oficial de

"A"

Chancelaria

Especial

de I a VIII
delaVII
de I a V

D-I a C-III
C-IV a B-IV
B-VaA-1II

Subtotal

Inicial
Assistente de
Chancelaria

"A"
Especial

500
350
150
1.000

de I a VIII
deIaVII

D-I a C-IlI

600

C-IV aB-IV

420

de I a V

B-VaA-I1I

Subtotal

180
1.200

Total Geral

2.200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.057, DE 27 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1a São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos l a VI.
Art. 2º São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101. 2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3º São criados, na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro
cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2,
seis cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 1º São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.

§ 2º Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4' O cargo de Consultor Juridico de Ministério e de órgãos
da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao IÚvel101.5.
Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no

art. 1º, inciso l, e § 1º, do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
Parágrafo único. À vantagem referida neste artigo fazem jus
também os titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
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Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.032, de 27 de jnnbo de 1995.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de
publicação.

SUa

Brasília, 27 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Costin
Geraldo Magela da Cruz Quintão

ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
N 2de
Cargos

Denominação

Situação Nova
Código

NlIde
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

10
3
1
6
3

Consultor da
União
Adjunto do

DAS 102.5

Advogado-Geral

DAS 102.5

3

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico

DAS 101.5
DAS 102.4

Oficial de
Gabinete

DAS 101.3

2

Oficial de

11

Oficial de

5

Diretor de
Divisão

Gabinete
Gabinete

....01. LeIS

10

Consultor da
União
Adjunto do
Advogado-Geral

1

Chefe de

6

Assessor Técnico

3
2

DAS 101.2
16
DAS 101.1
5

Gabinete

DAS 102.6
DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4

Oficial de
Gabinete

DAS 101.3

Oficial de
Gabinete

DAS 101.2

Oficial de
Gabinete
Coordenador

DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3
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ANEXOU
Advocacia-Geral da União
N9 de Cargos

Código

Denominação
Gabinete do Consultor-Geral da União

1

Assessor Jurídico

1

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

1

I

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

11 Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
5
1
5
2
1
8
2
1
3

CorregedorAuxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Cargos

Denominação

101.3
101.4
102.3
102.4
101.4
101.1
101.3
101.2
101.1

Situação Nova

Situação Anterior

Nllde

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Código

Nllde
Cargos

Denominação

Código

III Gabinete do Procurador-Geral da União
3

2

Adjunto do
ProcuradorGeral da União
Assessor Jurídico

DAS 102.4
DAS 102.3

5

Adjunto do
ProcuradorGeral da União

4

Assessor Jurídico

1

Chefe de

2

Gabinete
Assessor Técnico

1

Oficial de

8

Oficial de
Gabinete
Coordenador
-Geral
Coordenador

Gabinete

1
2
4
2

Chefe de Divisão

Chefe de Serviço

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANEXO IH
Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos

Denominação

Código

1 Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária
1
Chefe de Gabinete
DAS 101.3
4
Assessor Jurídico
DAS 102.3
2
Assessor Técnico
DAS 102.2
2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
1
Coordenador
DAS 101.3
3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
6
Chefe de Serviço
DAS 101.1

II Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária
1
Chefe de Gabinete
DAS 101.3
3
Assessor Jurídico
DAS 102.3
2
Assessor Técnico
DAS 102.2
2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
Coordenador
1
DAS 101.3
3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
6
Chefe de Serviço
DAS 101.1

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
Na de Cargos

Denominação

Código

1 Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo

4
2
1

e Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico

I

Assessor Técnico
Coordenador

I

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

II Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
Assessor Jurídico
DAS 102.3
1
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3
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N~

de Cargos

I

Denominação

I

Código

fi Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí,
Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1
1
1

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

I

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

N Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima
e Tocantins: estrutura unitária
Assessor Jurídico
DAS 102.3
1
Assessor Técnico
DAS 102.2
1

I

I

ANEXO V

Advocacia-Geral da União
N~

de Cargos

I

Denominação

I

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A (quatro procuradorias) :
estrutura unitária
Assessor Jurídico
DAS 102.2
2
II Procuradorias Seccionais da União - Padrão B (nove procuradorias) :
estrutura unitária
1
Assessor Jurídico
DAS 102.2

IH Procuradorias Seccionais da União - Padrão C (vinte e oito procuradorias) :
estrutura unitária
1
Assessor JUrídico
DAS 102.2

!

I

ANEXO VI

Advocacia-Geral da União
N~

de Cargos

1
2
2

Denominação

Código

Diretoria Geral de Administração
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.058, DE 27 DE JULHO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei n s
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O § 6· do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n· 8.742, de
'7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20
.
§ 6· A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação dos respectivos requerimentos.
§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2· Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
«Art. 40
.
§ 1· A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2· É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS, até
31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente,
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 1~·{l·I):~763-2899,juI.1995.
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aOS requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1° da art.
139 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 199h

Art. 2° Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6° do
20 e no art. 37 da Lei nO 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3° O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 10 de janeiro de 1996.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.033, de 27 de junho de 1995.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.

art.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinlwld Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.059, DE 27 DE JULHO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1'1 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Col. Leis Hep .•'eu. rsrasu, Brasília, 187(7):2763-2899, jul. 1995.
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Art. 2' A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativos e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ l' Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. l' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4 2 Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 62
da Lei n" 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela
previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3' da Lei
n' 8.448, de 21 de julho de 1992;

III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.
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Art. 5Q O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de F de dezembro de 1994, passa a ser
constante dos Anexos V e Vl desta medida provisória.

Art. 6" Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercicio do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo Il da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de I"
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VlI desta
medida provisória.
Art. 7" O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8" As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.034, de 27 de junho de 1995.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revogam-se o disposto no § 1"do art. 1Q daLei Delegada
n" 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
nQ 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 12 de setembro de 1994.

Brasília, 27 de julho de 1995; 1742 da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Clóvis de Barros Carvalho
José Serra
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Cláudia Costin
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Sueep, CVM e Ipea.

CL

P

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35

112,76
107,38
102,24

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56

167,52
160,53
153,83

219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73

134,30
128,76

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

III
A

11
I
VI
V

B

IV
III
11
I
VI
V

C

IV
III
11
I
V

D

Auxiliar

Intermediário

Superior

40 Horas

IV
III
11
I

232,86
226,14

150,29

123,47

118,40
113,55

147,42

141,28
135,41

143,17

136,32
129,82

97,37

123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

92,73

97,02
92,46

88,12
84,01

'-'01. LeIS

63,01

60,07
57,27

72,81
69,44
66,24

54,61
52,08
49,68

63,20
60,31

47,40
45,23

Tribunal Marítimo

Juiz

72,77

69,35
66,09

80,09
76,36

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA

Denominação
Juíz-Presídente

88,33
84,13
80,15
76,37

Vencimento Básico

429,51
409,06
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ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA

--

Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (Art. 72 da Lei
n" 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Clase

375,55

156,17

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior

20 Horas
Classe

Nível

Graduado

40 Horas
Graduado

Titular

U

214,75

429,50

171,80

Adjunto

4
3
2
1

148,41

343,60
327,24
311,66
296,82

4
3
2
1

134,92

269,84

128,49

256,98

122,38
116,55

244,76
233,10

4
3
2
1

105,95

211,90

100,91

201,82

96,10

192,20
183,04

Assistente

Auxiliar

163,62
155,83

91,52

ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério

de 12 e 21:/ Graus
20 Horas

40 Horas

U

Graduado
198,67

Graduado
397,34

4
3
2
1

165,55
157,66
150,16
143,01

315,32
300,32
286,02

Classe

Nível

Titular
E

331,10
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Classe
D

C

B

A

20 Horas

40 Horas

Nível

Graduado

Graduado

4
3
2
1

130,00
123,81
117,91
112,30

260,00
247,62
235,82
224,60

4
3
2
1

105,95
100,90
96,10
91,52

211,90
201,80
192,20
183,04

4
3
2
1

86,33
82,23
78,31
74,58

172,66
164,46
156,62
149,16

4
3
2
1

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72
134,02
127,64
121,56

ANEXO

m DA MEDIDA PROVISÓRIA

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis n!ls 5.645170 e 6.550178, dos servidores técnico-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. 3 2 e seguintes da Lei nl!7.596/87 dos servidores do lhama,
Embratur, Incra,CFIAer, IBPC. Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funeí, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquete Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabelal de Especialistas.

CL

A

B

P

Intermediário

Auxiliar

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

I1I
11
1

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,81
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

VI
V
IV

302,05
282,67
273,11
263,88
254,97
246,37

226,54
212,00
204,83
197,91
191,22
184,78

181,77
175,13
·168,73
162,59
156,67
150,96

136,33
131,35
126,55
121,94
117,50
113,22

119,51
114,04
108,84
103,88
99,16
94,66

89,63
85,53
81,63
77,91
74,37
71,00

238,05
230,04
222,29
214,82
207,60
200,63

178,54
172,53
166,72
161,12
155,70
150,47

145,48
140,21
135,13
130,24
125,54
121,02

109,11
105,15
101,35
97,68
94,15
90,77

90,37
86,29
82,40
78,70
75,18
71,81

67,78
64,72
61,80
59,02
56,39
53,86

1I1
11
I

C

Superior
40 Horas

VI
V
IV
I1I

11
1
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CL

Superior
30 Horas

P

40 Horas

D

145,43
140,56
135,86

193,91
187,41
181,14
175,10
169,24

V
1V

10
TI
1

Intermediário
30 Horas

40 Horas
116,66

131,32

112,47
108,43
104,55

126,93

100,82

87,49
84,35
81,33

78,41
75,61

Auxiliar
40 Horas

30 Horas

68,63
65,58

51,47
49,18

62,67
59,92
57,28

44,94
42,96

47,01

ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
ANEXO H DA LEI NQ 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela H - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

70%do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50%do soldo
35% do soldo
20%do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto de Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

70%do soldo
60%do soldo

Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de Graduação Inferior a
Terceiro-Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

50%do soldo
35%do soldo
20% do soldo
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Tabela VI

~ Adicional

de Inatividade

Situação

Percentuais

Com 35 anos de serviço

90%do soldo
70%do soldo

Com 30 anos de serviço

60%do soldo

Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

40% do soldo

Com 40 anos de serviço ou mais

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, lucra, CFIAer, IBPC. Ibac, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquete Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme art. 32 e
seguintes da Lei ns 7.596/87 e aos Cargos de Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis n'a

5.645170e 6.550178.

CL

P

A

III
II
I

429,51
401,88

VI
V
N

B

III
II
I

C

VI
V
N

III
II
I
V
N
D

III
II
I

Superior
40 Horas
30 Horas

Intermediário
40 Horas
30 Horas

322,13

253,90

375,55

301,41
281,66

243,28
233,10

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,35
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

223,36
214,04

205,11
196,56
188,37
180,54

Auxiliar
30 Horas
40 Horas

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

129,78
124,40

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66,09
63,01
60,07
52,27

72,81
69,44
66,24

54,61

119,23
114,31
109,58
105,05
100,73
96,57

92,60
88,80
85,16

63,20
60,31
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ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

429,51
409,06

Juiz-Presidente
Juiz

ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA

Denominação

Advocacia-Geral da União
Vencimento

Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria

Advogado da União de Segunda Categoria

Grat. (Art. 7Q da Lei

Básico

uI! 8.460/92)

429,51
401,88
375,55

170,92
163,38

156,17

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

Graduado

U

20 Horas
Graduado
214,76

4
3
2
1

176,91
169,29
162,00
155,03

363,82
338,58
324,00

4
3
2
1

142,23

284,45

136,10
130,24
124,63

272,20
260,48
249,26

4
3
2
1

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83

Classe

Nível

Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

40 Horas
429,51

310,05

209,41

200,39
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e 2 2 Graus
20 Horas

40 Horas

Nível
U

Graduado

Graduado

198,67

397,34

E

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,26

336,09
321,62
307,77
294,52

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

272,70

D

4
3
2
1

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

4
3
2
1

94,52
90,02

189,04
180,04
171,47
163,30

Classe
Titular

C

B

A

4
3
2
1

260,96
249,72
238,97

85,74
81,65
77,03

154,06
146,72
139,73
133,08

73,36

69,87
66,54

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA
(A partir de 1s de dezembro de 1994)

Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação
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Tabela III - Indenização de Representação
Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

a)

Posto ou Graduação

Percentual
150% do soldo

Oficial-General
Oficial-Superior

130%do soldo

Oficial~Intermediário,

Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
110% do soldo

Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3!l
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual
180% do soldo

Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex-offício, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.060, DE 27 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a fíxoçao das mensalidades
escolares e dá outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 Os valores das mensalidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior somente poderão ser reajustados a cada doze meses.
Parágrafo único. O termo inicial do prazo a que se refere o caput
deste artigo será a data do último reajuste realizado antes da data da
publicação desta medida provisória.
Colo Leis Rep. Fed. Brasu, Brasma, 187(7):2763-2899, jul. 1995.
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Art. 2º No reajuste a que se refere o artigo anterior, será utilizada, quando for o caso, a variação acumulada do IPC-r ocorrida entre
o último reajuste e 1s de julho de 1995 e, após esta data, a média do
índice de preços de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 1e Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação
ponderada dos custos, o excedente será repassado às mensalidades
em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual valor, desde que
decorra o prazo de sessenta dias, contados a partir da data em que se
tornar exigível a primeira parcela do ajuste a que alude o parágrafo
precedente.
§ 2º Sempre que necessário, a Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no ãmbito de suas atribuições, poderão
exigír comprovação documental que justifique o excedente da elevação ponderada.
§ 3º Apresentada integralmente a documentação requerida, o
Ministério da Fazenda manifestar-se-á no prazo máximo de trinta
dias, findos os quais, sem manifestação, entender-se-á legítimado o
reajuste.
§ 4º A partir da data em que recebida a comunicação de que
trata o § 2º e enquanto não ocorrida manifestação comissiva do
Ministério da Fazenda, é vedado ao estabelecimento de ensino exigir
mensalidade em que computada a parcela relativa ao excedente da
elevação ponderada.

§ 5º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não justificar o repasse do excedente da elevação ponderada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de que
trata o art. 5º, § 6º, da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 3" Os encargos educacionais anteriormente fixados nos
termos da Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os cursos de
regime semestral, com início a partir de julho de 1994, observarão o
disposto nesta medida provisória.
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Art. 4º Os alunos já matriculados terão a preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regimento do estabelecimento de ensino, em igualdade de condições com os demais
alunos e observado o calendário escolar da instituição de ensino.
Art. 5º São proibidas a suspensão de provas escolares, e retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas.
Art. 6º São legitimados à propositura de ações coletivas para a
defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, concorrentemente as entidades e órgãos públicos competentes, nos termos
da legislação vigente.
Art. 7º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do
legal ou contratualmente estabelecido."

Art. 8º O termo de compromisso de ajustamento, previsto no §
5º do art. 2º, será exigido, nos contratos firmados entre os estabelecimentos de ensino e os pais de aluno ou alunos, de acordo com o
disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei nº 8.078, de 1990.
Art. 9º ÀB instituições no art. 213 da Constituição, que descumprirem o disposto nesta medida provisória, é vedado firmar convênio
ou contrato com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão, em
ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a prestação de
serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.035, de 27 de junho de 1995.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasiua,

HS"ltl J::t./O"-:'::;O~:1, JW.

J. .....

v.....

2794
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991, e
a Lei nº 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 27 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.061, DE 27 DE JULHO DE 1995
Altera as Leis nrs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 6º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
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da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta Lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.036, de 27 de junho de 1995.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 27 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra

MEDIDAPROVISÓRIA Nº 1.062, DE 27 DE JULHO DE 1995
Cria a Gratifocação de Desempenho e
Produtividade (aDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
II -

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;
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In - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediãrio do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1Q do art. 2Q desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horãria de quarenta horas semanais.

Art. 2Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediãrio,observados o disposto no art. 2Q daLei nQ 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites
estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e
no art. 2Q da Lei n Q 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que trata o art. F,
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4Q e 11 da Medida Provisória n Q 1.043, de 29 de junho de 1995, para o exercício de cargos em
comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade:
a) sem restriçôes quando para o exercício de cargos em comissão
de nível DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
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b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' A Gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a 70% do
previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e 36% para
o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.
§ 6' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea,

Art. 3' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de
1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargos em comissão, perceberão a Gratificação de DesemCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899, jul. 1995.
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penha Diplomático de acordo com o disposto no §§ 2Q, alíneas a e b, e
3Qdo artigo anterior.
§ 4Q A Gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
Q
§ 5 A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l Q de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2Q.

Art. 4Q O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.037, de 27 de junho de 1995.
Art. 6Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1995; 174· da Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
José Serra
Cláudia Costin

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.063, DE 27 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura

Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;

b) a Advocacia-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;

b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o
Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública
e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além do Conselho do
Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até cinco Subchefias,
sendo uma Executiva.
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Art. 3' À Secretaria Geral da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução
das atividades administrativas da Presidência da República, tendo
como estrutura básica:
I
11

111
IV
V
VI

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo, e de
implantação de programas informativos e de educação à distância,
cabendo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publicidade dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura
básica o Gabinete e até quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 5' À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até quatro
Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2763-2899, jul. 1990.

2801
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
nrllitar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
coma estrutura básica o Gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
Executiva.

Art. 7º O Conselho de Governo, que tem por competência assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação
governamental, será dividido em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo
Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários-Executivos dos Ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.

§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á por convocação do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais Câmaras.
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§ 4" O Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento e
Orçamento integrarão as Câmaras de que trata O inciso II do caput,

§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das Câmaras e Comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1º.

Art. 8" À Advocacia-Geral da União compete assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, uniformizar
ajurisprudência administrativa federal e coordenar, supervisionar e
controlar as atividades do serviço juridico da Administração Pública
Federal, representar a União judicial e extrajudicialmente, bem como
desempenhar as demais atribuições previstas na Lei Complementar
n" 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas
decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e O Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
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têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários-Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa de Comunidade Solidária, a que se refere o art. 22 .
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação
Art. 13: São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
da Aeronáutica;
II
III
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária;
da Ciência e Tecnologia;
IV
das Comunicações;
V
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
do Exército;
VIII
da Fazenda;
IX
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x
XI
XII
XIII
zônia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama.
de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
Das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada Ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
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II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

III - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,

abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária auimal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados auimais e
vegetais;
Colo

LeIS

Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899, jul. 1995.

2806
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) reforma agrária;
I) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;
b) serviços postais;

VI a)

Ministério da Cultura:

política nacional de cultura;

b) proteção do patrimõnio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e
educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2763-2899, jul. 1995.

2807
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa

aérea;

f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscali-

zação e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização

e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,

auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
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b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
f) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trànsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
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c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;

XIV -

Ministério de Mínas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hídráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
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c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das díretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamento de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII a)

Ministério das Relações Exteriores:

política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, conútivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII a)

Ministério da Saúde:

política nacional de saúde;
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b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações de trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
XX a)

Ministério dos Transportes:

política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ l' Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo, inclui
o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do
setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
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Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II

III

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ 1° No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 2° Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3° Integram a estrutura das Secretarias-Executivas duas
Subsecretarias.

SeçãolV
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, até quatro Secretarias;
II - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agrícola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;

III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de
Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto
Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até quatro Secretarias;
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IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até seis Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho
Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos
12 e 22 e 32 Conselhos de Contribuintes do Comitê Brasileiro de
Nomenclatura, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento
de Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente' do Conselho Nacional de Amazônia Legal, do Conselho NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899,jul. 1995.
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nal dos Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional
do Meio Ambiente, até quatro Secretarias;
XI

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secreta-

rias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social,
do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral
do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores,
esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle
Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa
e a Comissão de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional
de Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII -

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Militares.
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§ 2Q O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos SubsecretáriosGerais da Secretaria Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.

CAPITULO IH
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
U - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
UI - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;

c) a Assessoria, em Assessoria Especial;

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
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a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Hab-tação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;
III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municipios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para O Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério
do Bem-Estar Social;
VI - para a Secretaria-Executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para O Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata ao § l' do art. 39 desta medida provisória;
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b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n Q
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:

I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trãnsito;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII

as Secretarias de Administração Geral, em cada Minis-

tério;
VIII

no Ministério da Educação e do Desporto;

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899, jul. 1995.

2818
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam transformados os cargos:
I ~ de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em
Secretário no Ministério da Justiça;
II - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da Assessoria,
código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da Assessoria Especial, cargos
de Natureza Especial, todos na Secretaria Geral da Presidência da
República;
III - de Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva, de
Secretário da Secretaria de Inteligência, de Secretário da Secretaria
de Programas e Projetos Estratégicos, todos em Subsecretários da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefe da Casa Civil da Presidência da República;
V - de Secretário de Desportos, do Ministério da Educação
e do Desporto, em Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
VI - de Subchefe-Executivo e de Chefe do Serviço de Segurança, em Subchefes, na Casa Militar da Presidência da República;
VII - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento,
em Secretário, no Ministério da Cultura;
VIII - de Secretário de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários e de Secretário de Organização e Informática, em Secretários no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 22. Ficam extintos os cargos:
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I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e IH
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2763-2899, jul. 1995.

2820
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este
artigo e o art. 27 desta medida provisória terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
H - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
IH - manter intercãmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da administração
pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 27. Fica criado o cargo de Natureza Especial de SecretárioExecutivo da Cãmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3" do art. 7" desta medida provisória.
§ 1Q O titular do cargo de que trata este artigo será também o
titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
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§ 2' O Presidente da República encaminhará ao Congresso N acional projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, § 1', inciso II,
da Constituição, para inclnir o titular da Secretaria Especial a que se
refere o parágrafo anterior, nos Conselhos Deliberativos da Superintendência do Desenvolvimentc do Nordeste (Sudene), Superintendência do
Desenvolvimentc da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),

Art. 28. Ficam criados:
I -

de Natureza Especial:

a) dois cargos de Subchefe, na Casa Civil da Presidência da
República;
b) quatro cargos de Subsecretário, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
c) um cargo de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na Secretaria Geral da Presidência da República;

II - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
III - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - três cargos de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Justiça;
V - um cargo de Secretário, código DAS.6, no Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VI - dois cargos de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Educação e do Desporto;
VII - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIII - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério do Planejamento e Orçamento;
IX - um cargo de Assessor Especial, código DAS 102.5, no
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X -

um cargo de Diretor, DAS 101.5, no Ministério da

Justiça;
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XI - um cargo de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5,
bem como três cargos de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte
ao Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
XII - seis cargos, código DAS 101.5; seis cargos, código
DAS 101.4; e um cargo, código DAS 101.3, na Vice-Presidência da
República;
XIII - dois cargos de Assessor Especial, código DAS 102.5;
quatro cargos de Assessor, código DAS 102.4; dois cargos de Assessor,
código DAS 102.3; um cargo de Oficial-de-Gabinete, código DAS
102.1, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes
da Estrutura da Secretaria-Executiva do Programa Comunidade
Solidária;
XIV - um cargo de Secretário-Executivo de Cámara do Conselho de Governo, código DAS 101.6; dois cargos de Assessor Especial,
código DAS 102.5; um cargo de Assessor, código DAS 102.4, todos na
Casa Civil da Presidência da República e integrantes da Estrutura
da Secretaria Executiva de Câmara do Conselho de Governo;
XV - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XVI - três cargos de Assessor Especial, código DAS 102.5;
três cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e três cargos de Oficial-deGabinete, código DAS 101.2, todos na Secretaria-Geral da Presidência da República;
XVII - um cargo de Subsecretário, DAS 101.6, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil de que trata o
art. 13, exceto no Ministério das Relações Exteriores, dois cargos de
Subsecretário, código DAS 101.5; um cargo de Chefe de Assessoria
Parlamentar, código DAS 101.4; um cargo de Chefe de Gabinete de
Secretário-Executivo, código DAS 101.4; dois cargos de Assessor do
Ministro, código DAS 102.4; dois cargos de Assessor do SecretárioExecutivo, código DAS 102.4; e na Casa Civil da Presidência da
República um cargo de Chefe de Gabinete do Subchefe-Executivo,
código DAS 101.4; dois cargos de Assessor do Ministro de Estado
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Chefe, código DAS 102.4; e dois cargos de Assessor do Subchefe-Executivo, código DAS 102.4.
Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os cargos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar e de Chefe
de Gabinete de Secretário-Executivo, criados por este artigo.
Art. 30. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os Ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1Q O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os Ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2Q OS inventariantes dos órgãos e entidades extintos terão
prazo, até 15 de maio de 1995, sob pena de responsabilidade, para
proceder ao levantamento dos cargos efetivos, em comissão, funções
gratificadas e acervo patrimonial, transmitindo essas informações
aos Ministérios e órgãos que absolveram as competências, cabendo a
estes exercer os direitos de preferência acerca dos cargos, funções e
acervo patrimonial, até 31 de agosto de 1995.
§ 3Q Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do Ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preenchidos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.
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Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Agência
Brasileira de Inteligência (Abin), autarquia federal vinculada à Presidência da República, com a fmalidade de planejar e executar atividades de natureza permanente relativas ao levantamento, coleta e
análise de informações estratégicas, planejar e executar atividades
de contra-informações, e executar atividades de natureza sigilosa
necessárias à segurança do Estado e da sociedade.
§ 1s A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e
até quatro diretores, de livre nomeação do Presidente da República.
§ 2º Enquanto não for constitufda a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, que integra a estrutura da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, fica supervisionada pelo SecretárioGeral da Presidência da República.

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação
Nacional de Pesquisa que irá absorver os Institutos de que trata o
inciso III do art. 16 desta medida provisória.
Art. 35. Para fins do disposto nesta medida provisória, fica o
Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 dias, a criar, por transformação, no âmbito da Administração Pública Federal, mediante
alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa,
cargos de Natureza Especial ou cargos e funções de confiança do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, no
âmbito da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundamental, mediante alteração de denominação e especificação, sem
aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza
Especial ou cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG).
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Art. 37. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 38. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
Regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 39. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n Q 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1Q O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada
por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.
§ 2Q AB competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 40. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da
Lei n" 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4 Q do art. 93 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da
Lei n Q 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
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Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 41. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2' do art. 5 s do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão
de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, através de órgãos de estrutura do Ministério.
Art. 42. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art 43. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 44. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
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Art. 45. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos Ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistri~~ídos, e, no ca?o de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Art. 46. Ficam criados, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as necessidades
imediatas decorrentes da criação de novas unidades administrativas
que passaram a responder pelas competências de órgãos extintos, 22
cargos, código DAS 101.1; vinte cargos, código DAS 102.1; 57 cargos,
códigoDAS 101.2; 37 cargos, código DAS 101.3; 47 cargos código DAS
101.4; e 32 cargos, DAS 101.5.
Art. 47. Até o final do presente exercício, o Poder Executivo
promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que
trata o art. 19, incisos I, II e lII, de modo a evitar qualquer aumento
de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada
por esta medida provisória.
Art. 48. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 49. Até que sejam aprovadas as Estruturas Regimentais dos
órgãos essenciais da Presidência da República e dos Ministérios Civis,
de que trata o art. 38, ficam mantidas as estruturas, as competências,
iuclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das unidades e
a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de junho de 1995.
Art. 50. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, e 1.038, de 27 de junho de 1995.

Art. 51. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 52. Revogam-se as disposições em contrário, especialmsn,
te as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992, e o parágrafo único
do art. 2" do Decreto-Lei n? 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 27 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.064, DE 27 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o ar-t. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região N orte/Nordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ ]O Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2' Os volumes de açúcar e de álcool a que ser referem o caput
e o § I" deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
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§ 3" Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e Suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.

§ 4" Os excedentes de açúcar referidos no § 1" poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 2" Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões;
I - Norte/Nordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul; os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 3" Aos excedentes de que trata o art. 1" e aos de mel rico e de
mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do imposto
sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo,
que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.
Art. 4" Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sujeitarse-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5" A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3" poderá, no todo ou em parte, ser objeto de;
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
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Art. 6º Às ofertas públicas de que trata o art. 5º , inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 dejunho
de 1993.

Art. 7º A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será,
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8" Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NortelNordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela Secretaria de Política Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30
de setembro de 1995;
III - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Política
Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9" O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3' do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3' A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior.»
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
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Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasilia, 27 de julho de 1995; 1742 da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Frederico Álvares

MEDIDA PROVISÓRIA NR 1.065, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2'2 da Lei n 2
8.844, de 20 dejaneiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 O art. 22 da Lei n 28.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22 Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1Q As custas, despesas processuais e honorários, inclusive
os de sucumbência, que vierem a ser incorridos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica Federal,
para a realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento
e do controle e acompanhamento dos processos judiciais, serão
levados a débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 22 Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
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§ 3' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cohrança.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.039, de 28 de junho de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.066, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
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§ l' Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
ordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
a~tata1 deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
~oletivo, a alteração da data de p~gamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevísta em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.040, de 29 de junho de 1995.
Art. 4' Esta medida provísória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6º da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
Cláudia Costin
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.067, DE 28 DE JULHO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n':! 4. 024, de 20
de dezembro de 1961, e dá outras providênctas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6º, 7', 8' e 9º da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 6' O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que O regem.
§ I" No desempenbo de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das Câmaras que o compõem.
§ 2" Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedéncia sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3º O ensino militar será regulado por lei especial.»

"Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Minis.
tro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ I" Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanbar a execução do Plano
Nacional de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
nível ou modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
à integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;

e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;
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fJ analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.
§ 2° O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente de acordo com seu regimento e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por uma das
Câmaras.
§ 3' O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente.
§ 4' O Ministro de Estado da Educação e do Desporto
presidirá as sessões a que comparecer .»

"Art. 8' A Câmara de Educaçâo Básica e a Câmara de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ 1e Sâo membros natos da Câmara de Educaçâo Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e o Secretário de Educação
Média e Tecnológica.
§ 2º São membros natos da Câmara de Educação Superior,
o Secretário de Educação Superior e o Presidente da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
§ 3º A escolha e nomeação dos demais conselheiros será
feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para
cada Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4' Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envolverá necessariamente entidades nacionais que congreguem os
docentes, os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 5' Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem
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os Reitores das universidades, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.
§ 6' A indicação a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à
ciência e à cultura.
§ 7º Na escolha dos nomes que comporão as Câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de
estarem representadas todas as regiões do País e as diversas
modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada
colegiado.

§ 8º Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das Câmaras a cada dois anos.
§ 9' Cada Cãmara será presidida por um dos conselheiros,
escolhido por seus pares, vedada a escolha dos membros natos,
para mandato de um ano.»
«Art. 9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao Conselho pleno.

§ I" São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio e oferecer sugestões para sua
solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na letra a;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;
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f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica;
§ 2' São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua
atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação relativos a profissões regulamentadas em lei;
d) deliberar sobre os pareceres encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto relativos a reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;

e) deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo
Ministério da Educação e do Desporto;

fJ deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
g) deliberar sobre os pareceres para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com base na avaliação dos cursos;
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior;
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior.
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§ 3º As atribuições constantes das alíneas d, e, e f do parg.
grafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.
§ 4º O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2'2
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.
§ 5º Os pronunciamentos e deliberações das Câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto.»
Art. 2º Com vistas ao disposto na letra e do § 2' do art. 9' da Lei
n" 4.024, de 1961, com a redação dada par esta medida provisória, O
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
§ l' Os procedimentos a serem adotados para as avaliaçães a
que se refere o caput incluirão necessariamente a realização, a cada
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabels,
cidos para cada curso, previamente divulgados, destinados a aferir os
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de
conclusão dos cursos de graduação.
§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado dos exames referidos no parágrafo anterior, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente
os alunos avaliados.
§ 3º A realização do exame referido no § 1º deste artigo é condição
prévia para a obtenção do diploma, mas constará do histórico escolar de
cada aluno apenas o registro da data em que a ele se submeteu.
§ 4º Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
não serão computados para sua aprovação, mas constarão de documento específico emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto
a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5<:> O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
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§ 6' A introdução dos exames nacionais como um dos procedimentos para avaliação da qualidade dos cursos de graduação será
fetuada gradativamente, a partir do ano de 1995, cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto determínar os cursos a serem
avaliados a cada ano.
Art. 3' Os resultados das avaliações referidas no § l' do art. 2'
serão também utiliza~os, pelo Ministério da Educação e do Des!'~rto,
para orientar suas açoes no sentido de estimular e fomentar iníciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, inclusive as que
visem à elevação da qualificação dos docentes.
Art. 4' Ficam revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação, prevista em lei.
Art. 5' Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo adotará as providências necessárias para a instalação do Conselho.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.041, de 29 de junho de 1995.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.068, DE 28 DE .JULHO DE 1995
Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados, e dá outras
p rouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
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Art. I" São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
I - os §§ 2º a 5º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994;
II - o art. 193 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 2' São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente
identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente a atualização
pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores públicos
federais, as vantagens concedidas até 19 de janeiro de 1995, com base
nos incisos do artigo anterior, na Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979,
e no art. 180 da Lei nº 1.711 de 28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou função
de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a
vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela
remuneração do cargo efetivo.
Art. 3º É assegurado o direito à incorporação da vantagem de
que trata o inciso I do art. 1º aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tiverem concluído interstício necessário para a concessão, na
forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos
cargos em comissão ou das funções de direção, chefia e assessoramento vigente em 19 de janeiro de 1995 e incorporada como vantagem
pessoal, nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federais.
Art. 4' É assegurado o direito à vantagem de que trata o inciso
II do art. I' aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham
completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro
das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este artigo
o disposto no parágrafo único do art. 3º.
Art. 5' O servidor regido pela Lei n" 8.112, de 1990, investido
em cargo em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramento, previstos na Lei n'' 8.911, de 1994, incorporará à sua remuneração, como Décimos Incorporados, a importância equivalente à fraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899, jul. 1995.
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-o de um décimo da média mensal do valor da gratificação dos cargos

~~ funções exercidos, a cada doze meses, até o limite de dez décimos.

§ I" Entende-se como gratificação para fins de cálculo da média,
a parcela referente:
a) ao valor que seria devido pelo exercício do cargo em comissão
na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo, nos casos dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superior
(DAS), dos Cargos de Direção (CD) e dos cargos de Natureza Especial,
independentemente de o servidor ter feito a opção;
b) ao total da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 2' Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os
valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigidos, mês a
mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações aplicados aos
servidores públicos federais.
§ 3' Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido exercido no mês, a
parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a
exercida por maior tempo.
§ 4' As parcelas incorporadas na forma deste artigo sujeitamse, exclusivamente, à atualização pelos índices gerais de reajuste e
antecipações dos servidores públicos federais.
§ 5!:! Ocorrendo o exercício de cargos em comissão ou de funções
de direção, chefia ou assessoramento, por período de doze meses após
a incorporação dos dez décimos, que resultem valor de média mais
elevado do que uma das parcelas incorporadas, poderá haver a atualização progressiva.

§ 6' Somente poderá ser contado, para fins da incorporação de
que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento concomitante ao exercíciode cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 6Q Enquanto exercer cargo em comissão ou função de dire-

ção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Décimos
Incorporados, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo
efetivo, quando receberá, alternativamente:
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I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimos Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;
II - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por cento
da opção do cargo em comissão.

Art. 7' É vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2~, salvo no caso
da sua transformação em Décimos Incorporados, na forma do art. 8!:'
desta medida provisória.
Art. 8' É facultado ao servidor optar, até noventa dias contados
da vigência desta medida provisória, pela transformação das vantagens pessoais de que trata o art. 2º, em Décimos Incorporados,
mediante a divisão de cada uma das respectivas parcelas, referentes
aos antigos quintos incorporados, em duas parcelas de igual valor.
§ I" Se a opção de que trata este artigo for exercida após o prazo
referido no caput, somente poderá ser contado, para fins de concessão
de novos Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcelas já concedidas, o tempo de exercício em cargos em comissão e
funções de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.
§ 2' A opção de que trata este artigo será feita de forma irretratável.
Art. 9' Salvo o disposto no § 10do art. 8', a contagem do tempo
de exercício para fins de concessão de Décimos Incorporados terá
início a partir do dia 19 de janeiro de 1994, excluídos os períodos já
contados para fins da concessão da vantagem pessoal de que trata o
art. 2'.
Parágrafo único. Para os fins de que trata este artigo, o tempo
de exercício entre 19 de janeiro de 1994 a 18 de janeiro de 1995 será
contado em dobro.
Art. 10. A partir de 1º de fevereiro de 1995, o maior valor de
vencimentos a que se refere o art. 2' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passará a corresponder, no máximo, a oitenta por cento da
remuneração do cargo de Ministro de Estado.
Art. 11. A alínea n do inciso III do art. I" da Lei n'' 8.852, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2763-2899,jul. 1995.

2843
«n) ressalvado direito, adquirido, adicional por tempo de
serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico de que trata o inciso I;>}

Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
.nstituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e a Gratifi1 ação de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
~ei n"7.787, de 30 de junho de 1989, observarão, como limite máximo,
valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva
tabela.
Art. 13. O art 3' da Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995 passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão, como limites máximos, valor igual a oito vezes o do maior vencimento
básico da respectiva tabela e a oitenta por cento da remuneração
do cargo de Ministro de Estado."
Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. O art. 4' da Lei n° 8.878, de 11 de maio de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4.0 Até 15 de setembro de 1995, a Administração PÚblica Federal e as empresas sob controle da União, quando
necessária a realização de concurso, contratação ou processo
seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de postulantes habilitados na
forma desta lei para os respectivos cargos ou empregos.»
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.042, de 29 de junho de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1.0 de março de 1995.
Art. 18. Revogam-se os §§ 2.0 a 5' do art. 62 e o art. 193 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3' a 11 da Lei n'' 8.911,
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de 11 de julho de 1994, e o art. 7' da Lei n'' 8.270, de 17 de dezembro
de 1991.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.069, DE 28 DE JULHO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO r
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo

Art. I" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e
avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
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nOS órgãos e entidades da ~dministração Pública Federal, be.m como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito pnvado;
Ill - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da união;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentaria, financeira e patrimonial da União;

VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
TÍTULüIl
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação
de Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria
Federal de Controle, e as atividades de Administração Financeira
e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria
do Tesouro Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

I!
a Secretaria Federal de Controle;
I!I
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
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§ 19 Os órgãos setoriais a que se refere o inciso N deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5' Integram a Secretaria Federa! de Controle:

I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos Ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria Geral do Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como
articular com as demais atividades sistêmicas do Governo Federa!;

II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

In - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro N aciona!;
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IV - definir nonnas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 8º O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:

I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
11 - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e a avaliação de gestão;

III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
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v - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabívers;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;

XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
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Seção 11

Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -- zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional,
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos interna-

cionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
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informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ F Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2" Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
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§ 39 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha

a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Admirástração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, dos programas e das ações
do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de
recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n'' 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de
recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
do Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
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em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n?7.834
de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos:
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme Anexo r.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão, no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:

I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, por conselho
de contas de Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo crinúnal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimõnio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em conússão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
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preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei n" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de Controle
e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ l' Quando a documentação ou informação prevista neste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial de acordo com o estabelecido no regulamento
próprio.
§ 2' O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
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classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concur,
so público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamentos, durante o
programa de formação farão jus, a titulo de auxílio financeiro, a até
cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União, informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.

Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FG) existentes
no âmbito do Sistema de Controle Interno.
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Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ l' Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle, DAS
101.6.
§ 2' Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle, cinco
cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois cargos DAS
101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, oito cargos DAS 102.1 e um
DAS 102.2.
§ 3' Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional, um
cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS 101.3, três
cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS 102.1.

Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:

! -

II Estatais;
lI! Estatais.

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

§ 1e Fica criado o cargo de Secretário de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, DAS-101.6.
§ 2' Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, um cargo DAS-101.5.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à
organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e
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Controle das Empresas Estatais, bem como a criar por transformação
ou transferir no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento,
mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de
despesa, cargos e funções de confiança dos Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG).

Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 19 O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 29 O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
Il - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

In - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
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v - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
aprovação dos parãmetros para as políticas salarial e de

VI -

beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.

Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I a)

como membros permanentes:

o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o

presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda.

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1" Poderão participar das reuniões do Conselho de coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:
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I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Adminis_
tração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de
deliberação.
§ 2' A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu Regimento
Interno.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para o exercício de FG servidor efetivo do quadro do
Ministério em que a Ciset tiver atuação."
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.043, de 29 de junho de 1995.

Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
Cláudia Costin
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ANEXaI
Art. 14 da Medida Provisória n" 1.069, de 28 de julho de 1995
Carreira Finanças e Controle
Situação
Dec.-Lei

Denominação

Situação
Anterior

Situação
Nova

3000
4000

1.457
2444

4500
2500

7000

3901.

7000

02

Analista de Finanças e Controle
Técnicode Finanças e Controle
Total

2.346

ANEXOIl
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória n" 1.069, de 28 de julho de 1995
Distribuição de Cargos
DAS

1.01.6
1.01.6

1.
1.

1.01.5

7

1.01.4

65

1.01.3
1.02.3
101.2
1.02.1.

4
3
1.
78
1.4

Total

1.74

102.2

Denominação

Quant. Tot.

1. Secretário Federal de Controle
1. Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
4
1.
1.
1.
37
23
1.
3
1.
4
3
1.
78
1.4

Estatais
Diretores de Departamento
Secretário-Adjunto de Controle
Corregedor-Geral
Secretário de Controle Interno
Coordenadores-Gerais
Delegados Federais
Corregedor-Adjunto
Diretores-Adjuntos
Chefe de Gabinete
Coordenadores
Assessores
Assessor
Chefes de Divisão
Assessores
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.070, DE 28 DE JULHO DE 1995
Altera a Lei n'! 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. IQ

.

H - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
divida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
•.•••••••••••••••••••••••.•.•••.••••••••••••••••••••••••••••...•..•.••..•.••••••••••••••••••••.••..••••• »

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
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§ 3º Não Se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.
«Art. 4º AB desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;

V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI públicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços

§ 1() A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2° Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."

"Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
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II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên_
cia da República;
III -

Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1e Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará ta_mbém das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo
ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de
deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.

§ 5e Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 72 O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.

§ 8' Nas ausências ou nos impedimentos do Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, as reuniões do Conselho
serão presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, 08 membros
do Conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
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«Art. 6" Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
U -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatizaçâo, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividade".

UI - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho."
«Art. T Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I -

presidir as reuniões do conselho;
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II - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
III - encaminhar à deliberação do Conselho as matérias
previstas no art. 6' desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a desiguação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lII,
desta lei..
«Art. 8º A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe,
e a delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização,
elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de
desestatizaçào.»
«Art. 9Q Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União,. emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ I" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
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§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4' Os titulares das ações que vierem a Ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatizaçâo.»

"Art. 11. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»

"Art. 12. Para salvaguarda do conbecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificandolucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
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e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela cornpreendidos..

"Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que detennine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundo da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»

"Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I -- admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
UI - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do TeSOUTO Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
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Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
noVOS meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»

"Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
"Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
"Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;

H - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
IH - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7'2, inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;

V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso H do art. 6 Q desta
lei;
VI - promover a articulação com O sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2763-2899, jul. 1995.

2868
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital
transferência de controle acionário, venda e arrendamento d~
ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desesta_
tizaçào, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa N acionaI de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos adminis.
tradores das sociedades incluídas no Programa NacionaI de De·
sestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as ·mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao funcionamento de informações
e outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»

"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
vaIor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo NacionaI de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo."
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Art. 2º No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n" 8.209, de 12 de abril de 1990.
Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex_membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.044, de 29 dejunho de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei nº 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.071, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:

Art. 1º A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. 1º da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
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aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de I" de julho de 1994 e até a data da publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:

(com base na Lei

02

Faixas
8.622, de 19.1.93, Anexo Ill)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV-NA, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV, NS

12

Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior:
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3" Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.1I2, de II de dezembro de 1990.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.045, de 29 de junho de 1995.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.072, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre crédito rural, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? Fica autorizada, para o crê dito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei n" 8.427, de 27 de
maio de 1992.
§ l' Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2º O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a
alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.
Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a partir
da publicação desta medida provisória e até 31 dejulho de 1996, não
se aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n? 8.880, de 27 de maio
de 1994.
Art. 3' O disposto no art. 31 da Lei n'' 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
(OOe) sob supervisão do Ministério da Fazenda.
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Art. 4' É facultada às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de
crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstra_
tivo da conta vinculada à operação.
Parágrafo único. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, de acordo com o Decreto-Lei n? 167, de 14 de fevereiro de 1967.

Art. 5' Na formalização de operações de crédito rural, celebradas nos termos desta medida provisória, as partes poderão pactuar,
na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do vencimento, ordinário
ou extraordinário, e até a liquidação do empréstimo ou financiamento, inclusive no caso de dívidas ajuizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas no Decreto-Lei nO 167, de 1967, os encargos financeiros serão os
mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento.
Art. 6' fica a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.
no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal (EGF),
vencidos até 31 de dezembro de 1994.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.046, de 29 de junho de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174" da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Ailton Barcelos Fernandes
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.073, DE 28 DE JULHO DE 1995
Reduz a alíquota do imposto de importação para os produtos que especifica e dá
outras providências.

O PREbIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Até 31 de dezembro de 1999, fica reduzida para dois
por cento a alíquota do imposto de importação dos seguintes produtos:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de
qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes,
peças de reposição e modelos para moldes;

II - matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se às empresas
montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups, veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igualou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos acabados e semi-acabados e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.
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§ 2' Os produtos de que tratam os incisos I e II deste artigo
deverão compor o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições
fixados em regulamento.
Art. 2' O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações dos produtos relacio_
nados no inciso II do artigo anterior, somado' ao valor total FOB das
importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § l' do
mesmo artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições, no mercado interno, dos produtos
relacionados no inciso I do artigo anterior e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos, realizadas, em periodo a ser
determinado, por empresa;

III - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § ]9 do artigo anterior e o valor das
exportações líquidas realizadas, em período a ser determinado, por
empresa.
§ 1s Com o objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer, em regulamento, limites à
importação dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior.
§ 2º Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as importações realizadas por intermédio de terceiros.

§ 3' Entende-se como exportações líquidas o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1s do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior;

c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e

royalties.
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§ 4' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambia!.
§ 5º A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a
empresa ao recolhimento da diferença entre a alíquota do imposto de
importação vigente na data do desembaraço aduaneiro e à alíquota
de dois por cento, incidente sobre a parcela que exceder ao limite
estabelecido, acrescida de multa fixada em regulamento, não superior
a cem por cento, incidente sobre o valor total FüB da importação,
observados os critérios e encargos previstos na legislação aplicável
aos débitos para com a Fazenda N aciona!.
Art. 3~ Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:

I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituidas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;

U integrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias

Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente como exportações líquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores correspondentes:
I - ao valor FüB exportado, em cada ano calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § l' do
art. 1º;
II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição e modelos, destinados ao ativo pennanente
das empresas;
III - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e reinvestimentos, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, em cada ano-calendário.
Art. 5º Para os fins do disposto no inciso UI do art. 2º, no inciso
II do artigo anterior e no art. 'I", serão considerados os valores em
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dólares norte-americanos, adotando-se para conversão a taxa cambial
média de compra do segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, à data do faturamento.
Art. 69 As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § I" do art. F que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § I" do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativas àqueles produtos, desde que comprovada a condição de intermediação pela montadora.

Art. T' Para 08 efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1Q do art.
I", em cuja produção forem utilizados insumos importados relaciona.
dos no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar índice médio de
nacionalização previsto em acordos internacionais dos quais o Brasil
seja parte.
§ 12 Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual minimo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, fabricados no País, apurado em relação ao valor total destes produtos
utilizados na produção global das empresas referidas no caput deste
artigo.

§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação, nas condições definidas em
regulamento.
Art. 89 Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 19, com vistas à conformação do regime automotriz comum
previsto na Decisão n" 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9' No caso das importações dos produtos relacionados nas
alíneas a e b do § I" do art. 1', realizadas por pessoas físicas ou
jurídicas às quais não se aplique o disposto nos artigos anteriores,
bem assim pelos fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas c
a h do mesmo artigo, é facultado ao Poder Executivo, em decorrência
de razões de ordem econômica, estabelecer limitações quantitativas.
Parágrafo único. Oconida a hipótese prevista neste artigo, a
distribuição da quantidade passível de importação será feita por meio
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de oferta pública, conforme dispuser o regulamento, considerando-se
vencedoras, em ordem decrescente, as propostas que apresentarem
rnaior acréscimo das alíquotas do imposto de importação, tomando-se
por base as vigentes na data da realização da oferta pública.
Art. 10. No período compreendido entre 13 de junho de 1995 e
31 de dezembro de 1995, as importações totais dos produtos relacionados nas alíneas a e b do § P do art. 1e não poderão exceder a
cinqüenta por cento do número de unidades importadas desses produtos, que tenham sido desembaraçadas entre I" de janeiro de 1995,
inclusive, e 12 de junho de 1995.
§ I? Ficam assegurados os direitos à importação decorrentes de
negócios jurídicos realizados, em caráter irrevogável, quando:
a) amparados em guias de importação regularmente emitidas
até 13 de junho de 1995; ou
b) decorrentes de concorrência pública; ou

c) relativos a veículos embarcados para entreposto aduaneiro,
até 13 de junho de 1995.
§ 2' A distribuição da quantidade passível de importação estabelecida no caput deste artigo, dela deduzidas as unidades importadas ao amparo do disposto no parágrafo precedente, será efetuada nos
termos do parágrafo único do art. 9'.
Art. 11. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c do § 1" do art. I" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãnsito;

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
Art. 12. O disposto nos artigos anteriores aplica-se às empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a ag do § I" do art.
1!:!, que venham a se instalar no País, ou a fábricas novas completas
de empresas já instaladas, desde que:
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I - os produtos fabricados atendam ao disposto no caput do
art. 7', no prazo de 36 meses, a contar da data de início da comercia_
lização dos referidos produtos;
II -

atendam ao disposto no § I' do art. 7'.

Parágrafo único. Às empresas de que trata este artigo aplicarse-á, inicialmente, o prazo a ser fixado em regulamento, a partir da
data do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados
no inciso II do art. lº, para os efeitos das exportações líquidas a que
alude o art. 2'.
Art. 13. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação celebrados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 14. A partir da data da publicação desta medida provisória,
as guias de importação relativas aos produtos relacionados nas alíneas a e b do § 1" do art. I' serão emitidas:
I - até 31 de dezembro de 1995, quando atendidas as condições estabelecidas nas alíneas b e c do § 1" e § 2º do art. 10;
II - após a data referida no inciso anterior, para as empresas
montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a e
b do § l' do art. I", habilitadas na forma do artigo seguinte e para
atender o disposto no parágrafo único do art. 9".
Parágrafo único. Ficam liberadas do cumprimento das condições deste artigo as importações destinadas a testes, amostras, feiras
e a deficientes físicos para uso próprio.
Art. 15. O Poder Executivo poderá estabelecer, em regulamento, os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que
se referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
§ F A aplicação de alíquota do imposto de importação de que
trata o art. I", assim como a importação pelas empresas montadoras
ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § I" do
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art.

1º, elos produtos nelas relacionados, far-se-a mediante apresentação, pelas empresas, da habilitação mencionada no caput deste
artigo.
§ 2' Até que seja divulgado o regulamento a que se refere o
caput deste artigo, o. Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo podera autonzar as empresas relacionadas no § 1º do art. 1º
a importar os produtos descritos no inciso I do art. 19 , nas condições
expressas no caput do mesmo artigo.

Art. 16. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação nonnal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instnnnentos, novos, relacionados no anexo à Lei n" 9.000, de 16 de março de 1995,
adq1Úridos entre a data da publicação desta medida provisória e 31 de
dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente,
§ l' A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.

§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4' As disposiçães deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
§ 5' O tratamento a que se refere este artigo não poderá ser
usufruído cumulativamente com outro de mesma natureza.

Art. 17. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória
fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade
com o pagamento de todos os tributos e contribuiçães federais.
Art. 18. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
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Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.047, de 29 dejunbo de 1995.
Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
José Frederico Álvares
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.074, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofíns nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presunúdo do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n's 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2' A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
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a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3' Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. F, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional br~ta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e matenal de embalagem.

Art. 4' Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. F, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6' O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusivequanto aos requisitos e à periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
dereceita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse titulo, efetuados pelo produtor exportador.

Art. 72 O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida nrovisória.
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Art. 8' São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n" 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.048, de 29 de junho de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.075, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjuridicas a
que se refere o § 1" do art. 22 da Lei n'! 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Para efeito exclusivo de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, vedada a aplicação das disposições
previstas na Lei n'' 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos DecretosLeis n's 2.445 e 2.449, de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de
1988, respectivamente, as pessoas jurídicas referidas no § 1edo art.
22 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar, nos
exercícios financeiros de 1994 e 1995, as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
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do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
Il - valores correspondentes a diferenças positivas:
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso do ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribnidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de câmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
f) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;

c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
d) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa, incluídos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas:
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a) parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas
limitada aos valores da variação monetária ativa, incluídos na receit~
bruta operacional;

VI -

no caso de empresas de capitalização;

a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;

b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aOS valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional.

§ 12 Consideram-se despesas ou encargos, para fins do disposto
neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada a dedução de
juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2" No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas
operações, desde que destacados de qualquer outra espécie de remuneração ou de atualização.
§ 3" A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lII.
§ 4" No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5" Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6' As exclusões de deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos
na legislação pertinente.
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Art. 2' Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoasjuridicas mencionadas no § I? do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3' As empresas públicas, sociedades de economia mista
e respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as
demais pessoas jurídicas de direito privado, não financeiras, as
equiparadas a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda,
e as sociedades cooperativas, em relação às operações praticadas
com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta
as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados com
o prejuízo que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.049, de 29 de junho de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 1994,
exceto o inciso I do art. 1e e art. 3' no que diz respeito ao resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
liquido e aos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita, que produzirão efeitos a partir do mês da publicação desta
medida provisória.
Art. 6º Ficam revogados o art. 5º da Lei n? 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e alínea a do § 2' do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.445,
de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n" 2.449, de 1988.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.076, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa.Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nf! 8.031, de 12 de abril
de 1990, consolidando as normas sobre a
matéria constantes da Lei nf! 8.177, de 1 2 de
março de 1991, e da Lei nf! 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera o art. 3f! da Lei
n' 8.249/1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° O art. 30 da Lei n"8. 177, de 1°de março de 1991, alterado
pela Lei n'' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1° Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos
recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2° Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da Repüblíca.»

Art. 2· O art. 2º da Lei n· 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes características gerais:

I -

lU -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Prcex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1º desta lei; e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.
........................................................................................................»

Art. 3º O parágrafo único do art. 3· da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.»
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Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.050, de 29 de junho de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174º da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.077, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
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b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.

§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

II -

mediação;

arbitragem de ofertas finais.

§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
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§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. I" desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.051, de 29 de junho de 1995.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.078, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empréstimos concedidos com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos
Fundos de Investimentos do Nordeste e da
Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· A partir de 1º de julho de 1995, os financiamentos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que trata a Lei
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, terão como custo básico a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP).
§ 1º Os bancos administradores dos Fundos de que trata este
artigo poderão cobrar deZ credere de cada mutuário pelo risco de
crédito, adicionalmente ao custo previsto no caput deste artigo, de até
oito por cento ao ano.
§ 2º Os contratos de financiamentos com recursos dos fundos de
que trata este artigo, celebrados até 30 de junho de 1995, poderão ter
os respectivos encargos financeiros ajnstados, a partir de 1º de julho
de 1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no caput e
no § 1º, observado o critério pro rata tempore.

Art. 2º As debêntures subscritas com recursos do Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finor), do Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito
Santo (Fumes), de que trata a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
terão custos básicos equivalentes à TJLP, acrescidos de outros encargos financeiros máximos de quatro por cento ao ano.
Art. 3º Os saldos diários dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, do Finor, do Finam e do Funres, não destinados aos financiamentos objeto de sua aplicação e disponíveis nos bancos administradores ou operadores, serão remunerados pelos mesmos critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades de caixa
do Tesouro Nacional.
Art. 4º Os bancos administradores poderão aplicar até vinte por
cento dos fundos mencionados no caput do art. 1º para o financiamento a empreendimentos e projetos do setor produtivo das respectivas
Regiões, destinados à produção ou à comercialização de bens com
reconhecida inserção internacional.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo,
bem como os saldos devedores dos financiamentos a que se destinem,
serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação
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do dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco
Central do Brasil.

Art. 5Q OS recursos dos Fundos mencionados no caput do art.
9,

1 aplicados na forma do artigo anterior, terão como remuneração a
Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado
Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do
Brasil, reajustável na mesma periodicidade da exigibilidade dos
encargos e estabelecidas em cada operação de financiamento, acrescida de del credere definido pelos bancos administradores dos referidos Fundos, em função do risco de crédito.

Parágrafo único. Os recursos aplicados na forma do artigo anterior não terão a redução de encargos financeiros a que se refere a Lei
nQ 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 6Q O art. 4Q da Lei n Q 7.827, de 27 de setembro de 1989, fica
acrescido do seguinte § 3Q;
«§ 3 9 O Poder Executivo poderá, a cada exercício financeiro,
destinar até dez por cento dos recursos a serem alocados aos
respectivos Fundos para realizar aporte de capital nas respectivas instituições financeiras gestoras, que deverão destinar idêntica quantia para o financiamento de projetos do setor produtivo
das respectivas Regiões.»

Art. 7Q OS financiamentos de operações de investimento rural,
sob a égide do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira
Baiana, concebido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (Ceplac) para controle da doença «vassoura-de-bruxa" e
simultânea recuperação de produtividade, poderão ser concedidos
com risco para o Tesouro Nacional, desde que, cumulativamente:
I - sejam lastreadas com recursos orçamentários das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda ou
com recursos repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
II - forem julgados tecnicamente indispensáveis ao êxito do
Programa sob referência, apesar de não atenderem integralmente às
exigências bancárias.
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 8°. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.052, de 29 de junho de 1995.
Art. 9° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 12 e o parágrafo único do art.
17da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, e o art. 41 da Lei nO 8.177,
de 1°de março de 1991.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Ailton Barcelos Fernandes
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.079, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2° e 3° do Decreto-Lei
nO 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6° da Lei
nO 8.880, de 27 de maio de 1994;
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b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste poríndices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do periodo
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 de junho de 1995, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes
que, na apuração do indice de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta e indireta serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida
provisória, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder
Executivo.
Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual on
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput,
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Art. 6' A partir de 1" de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ l' Em l' de julho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas
na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no que couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de I" de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência julho de 1995, o INPC substitni o
IPC-r para os fins previstos no § 6' do art. 20 e no § 2' do art. 21, ambos
da Lei n' 8.880, de 1994.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva,
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Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 12 O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 52 deste artigo.
§ 2 2 A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilibrio, participar da negociação direta
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designaçã~
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 32 O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4 2 Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo
as causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá representação para o
ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5° O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 12 A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conílito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 12 Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produ.
tividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
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Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, e do passivo de empresas e instituições sob os regimes
de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.053, de 30 de junho de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.080, DE 28 DE JULHO DE 1995
Dá nova redação ao § 3'1. do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O § 3' do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 52. ................................................................................
§ 3· No caso de amortização, juros e outros encargos decoro
rentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo núnimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2º Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso IlI, da Lei n? 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2º, da
Lei n" 8.447, de 21 de julho de 1992 adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.054, de 30 de junho de 1995.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.081, DE 28 DE JULHO DE 1995
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei
n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXL da Constituição Federal, institui normas para licitação
e contratos da Administração Pública e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O art. 57 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4°, com a seguinte redação:
«§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»
Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de julho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Clóvis de Barros Carvalho
Cláudia Costin
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, n?s termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o segumte
DECRETO LEGISLATIVO NO 97, DE 1995
Aprova os textos das Convenções sobre
Cooperação Aduaneira, celebradas entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e países de Ungua oficial portuguesa, em
Luanda, em 26 de setembro de 1986.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" São aprovados os textos das Convenções de Cooperação
Técnica entre Administrações Aduaneiras dos Países de Língua Oficial portuguesa, s?bre Assistência Mútu~ ~dministrativaentre Países de Língua OfiCIal Portuguesa em Matena de Luta contra o Tráfico
Ilícito de Estupefacientes e Substãncias Psicotrópicas e sobre Assistência Mútua Administrativa entre Estados de Língua Oficial Portuguesa para Prevenção, Investigação e Repressão de Infrações Aduaneiras celebradas entre os Governos da República Federativa do
Brasil: República Port~guesa, Repú.bl~ca Popular de Angola, República de Cabo Verde, Repubhca da Guiné-Bissau, República Popular de
Moçambique e República Democrática de São Tomé e Príncipe, em
Luanda, em 26 de setembro de 1986.
Parágrafo úniC? Sã? sujeitos ~ ~provação d.o Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisao das refendas Convenções, bem
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como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromisso~
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 3 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
o texto acima citado está publicado no nCN (Seção 11), de 5.7.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 98, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo de Reforma
da Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Manágua), firmado em
Manágua, em junho de 1993, por ocasião do
XIX Período Extraordinário de Sessões da
Assembléia Geral da OEA.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Protocolo de Reformada Cartada
Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Manágua), firmado em Manágua, em junho de 1993, por ocasião do XIX Período
Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido protocolo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 3 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 5.7.95.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 99, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo à Convenção
Internacional para a Conservação do Atum
Atlântico, adotado em Madri, em 5 de junho
de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Protocolo à Convenção Internacional para a Conservação do Atum Atlântico, adotado em Madri, em 5
de junho de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do texto do Protocolo,
bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 3 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11),de 5.7.1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAl aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 100, DE 1995
Aprova o texto da Ata de Retificação do
Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de Transporte Fluvial pela
Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres - Porto de Nova Palmira), lavrada em
23 dejunho de 1993, em Montevidéu.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto da Ata de Retificação do Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira), lavrada em 23 de junho de 1993,
em Montevidéu.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacionai quaisquer atos que impliquem modificação da referida ata, bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições contrário.
Senado Federal, 3 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 5.7.1995.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 101, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio Não Técnico, concluído em Buenos Aires, no âmbito Mercosul, e assinado
pelo Brasil em 5 de agosto de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art 10 É aprovado o texto do Protocolo sobre Integração Edu.
. Reconhecimento de Certificado, Títulos e Estudos de Nível
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publicação.
Senado Federal, 3 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 5.7.1995.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG),
destinadas ao giro de 100% (cem por cento)
de sua dívida mobiliária uencível no segundo
semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, nos
termos da Resolução n" 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG),
cujos recursos serão destinados à rolagem de 100% (cem por cento) de
sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1995.
Art. 2Q A operação autorizada se dará nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos;
b) modalidade: nomínativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2907-2916, jul. 1995.
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d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

f) características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

511826
511826
511826

01.07.95

511826
511826
511809

01.10.95
01.11.95
01.12.95

2.401.298.691
8.982.516.993

511826

01.12.95
Total

1.939.465.608
20.005.131.728

Quantidade
1.808.859.849
1.678.433.162

01.08.95
01.09.95

1.428.986.599
1.765.570.826

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

03.07.95
01.08.95
01.09.95
02.10.95

01.07.2000
01.08.2000
01.09.2000
01.10.2000
01.11.2000
01.12.2000
01.12.2000

511825
511827

03.07.95
01.08.95
01.09.95
02.10.95

01.11.95

01.12.95
01.12.95

511827
511826
511827
511827
511827

01.11.95

01.12.95
01.12.95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Decreto n' 29.200, de 19 de janeiro de
1989; Resolução n? 1.837, de 23 de janeiro de 1989; Lei n" 9.589, de 9
de junho de 1988.
Art. 3' O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias contados da data de publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):29ü7-2916,jul. 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 32, DE 1995
Modifica o crt.Lv e o item a, do art. 2!!da
Resolução n'2 4, de 1995, do Senado Federal,
que autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFTMG), cujos recursos serão
destinados à rolagem de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' O art. L" da Resolução n? 4, de 1995, do Senado Federal,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. I" É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas
Gerais (LFTMG), cujos recursos serão destinados ao giro de 100%
(cem por cento) de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro
semestre de 1995."
Art. 2' O item a do art. 2' da Resolução n' 4, de 1995, do Senado
Federal, passa a ter a seguinte redação:
«a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos;»

Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis

Rep. Fed.

Brasil, Brasília, 187(7):2907-2916,jul. 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 33, DE 1995
Autoriza a União a prestar garantia em
operação de crédito externo a ser contratada
pelo Estado da Bahia junto ao Banco Inter.
nacional para a Reconstrução e Desennclni:

mente (Bird), no valor de R$ 95.865.000,00
(noventa e cinco milhões, oitocentos e sessenta

e cinco mil reais), equivalentes a US$
105,000,000.00 (cento e cinco milhões de dólares norte-americanos), em 28 de abril de
1995, destinada a financiar a execução do
Programa de Apoio às Comunidades Rurais
(Produzir).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96, de
1989, do Senado Federal, a prestar garantia em operação de crédito
externo a ser contratada pelo Estado da Bahia junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até US$ 105,000,000.00 (cento e cinco milhões de
dólares norte-americanos), destinada a financiar a execução do Programa de Apoio às Comunidades Rurais (Produzir).
Art. 2º É o Estado da Bahia autorizado a contratar junto ao
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)
a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior.
Art. 3º A operação de crédito externo a que se refere o art. 1a
tem as seguintes características:
a) valor pretendido: até US$ 105,000,000.00 (cento e cinco milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 95.865.000,00
(noventa e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), em
28 de abril de 1995;
Cal. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2907-2916,jul. 1995.
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b) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borroioings, cotados no semestre precedente;

c) commitment charge: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) s.obre 0_ montante não desembolsado, contado a
partir de sessenta dias apos a data da assinatura do contrato;
d) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados (FPE);

e) garantidor: República Federativa do Brasil;
f) destinação dos recursos: financiamento do Programa de Apoio
às Comunidades Rurais (Produzir);
g) condições de pagamento:

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 5,250,000.00 (cinco milhões, duzentos e
cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a
primeira em 15 de março de 2001 e a última em 15 de setembro de
2010;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;

- commitment charge: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.

Art. 42 A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 12 , bem como a prestação de garantia da União, deverão
efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado
da data da publicação desta resolução.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2907-2916, jul. 1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 34, DE 1995
AutorizÇL a União a prestar garantia em
operação de crédito externo a ser contratado
pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRDJ,
junto ao The Export-Import Bank cf Japan

(Eximbcuik), destinada ao financiamento
parcial do projeto de ampliação da capacidade de produção da empresa Celulose Nipc.
Brasileira S.A. (Cenibra) afiliada da CVRD,
no valor equivalente a US$ 200,000,000.00
(duzentos milhões de dólares norte-americanos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, a prestar
garantia em operação de crédito externo a ser contratada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), junto ao The Export-Import Bank
of Japan (Eximbank), no valor equivalente a US$ 200,000,000.00
(duzentos milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos objeto da operação de crédito de
que trata este artigo destinam-se a financiar parcialmente o projeto
de ampliação da capacidade de produção da empresa Celulose NipoBrasileira S.A. (Cenibra),
Art. 2' A operação de crédito externo a que se refere o art. l'
tem as seguintes características:
a) valor pretendido: o equivalente a até US$ 200,000,000.00
(duzentos milhões de dólares norte-americanos);
b) mutuário: Companhia Vale do Rio Doce (CVRD);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) juros: Libor semestral, incidente sobre os saldos devedores do
principal, a partir da data de cada desembolso no exterior, devendo
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2907-2916, jul. 1995.
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er calculados com base no ano de trezentos e sessenta dias e o número
de dias decorridos, sendo que números fracionados ou menores que
US$ 0.01 (um centavo de dólar norte-americano) deverão ser desconsiderados;
e) comissão de compromisso: 0,325% a.a. (zero vírgula trezentos
e vinte e cinco por cento ao ano) sobre os saldos não desembolsados
do principal, devida a partir da Accrual Date, até a data do último
desembolso, devendo ser calculada com base no ano de trezentos e
sessenta dias e o número de dias decorridos, sendo que números
fracionados ou menores que US$ 0.01 (um centavo de dólar norteamericano) deverão ser desconsiderados;

f> multa: 1% a.a, (um por cento ao ano) acima da maior entre a
Libor semestral e a Tókio Overnight Due Rate para depósitos em
dólares norte-americanos pelo EximbanklJapão;
g) condições de pagamento:

_ do principal: em quatorze parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 5 de março
de 1998 e a última em 5 de setembro de 2004, devendo os pagamentos
aproximar-se de US$ 1,000.00 (um mil dólares norte-americanos),
deduzindo-se o valor agregado (centavos) e somando-os ao último
pagamento;
_ dos juros: semestralmente vencidos, em 5 de março e 5 de
setembro de cada ano, a partir da data do primeiro desembolso;
h) contragarantia: receitas originárias do contrato de exportação firmado entre a Cenibra e a empresa Itochu, sediada em
Nova Iorque, complementadas por depósitos a serem mantidos
em conta aberta no Banco do Brasil S.A., no valor equivalente a
US$ 14,000,000.00 (quatorze milhões de dólares norte-americanos), durante a vigência do contrato; vinculação de Nota Promissória em valor equivalente a US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos); e hipoteca em 4º grau de bens
imóveis registrados em nome da Cenibra.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
efetivada no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado da
data de sua publicação.
Coi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2907-2916, jui. 1995.
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Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 35, DE 1995
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Interamerícono de Desenvolvimen-

to (BID), no valor de R$117.614. 700,00 (cento e dezessete milhões, seiscentos e catorze mil
e setecentos reais), equivalentes, em março de
1995, a U8$132,300,000.00 (cento e trinta e
dois milhões e trezentos mil dólares norteamericanos), destinados ao Programa para o
Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba (pró-Guaíba), bem como a
União a prestar a garantia requerida.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1Q Autoriza a União, nos termos da Resolução n Q96, de
1989, do Senado Federal, a prestar garantia em operação de crédito
externo a ser contratada pelo Estado do Rio Grande do Sul junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente, em moeda nacional, a até US$ 132,300,000.00 (cento e trinta e
dois milhões e trezentos mil dólares norte-americanos), destinando-se
os recursos ao Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba
(Pró-Guaíba).
'-'01. LeIS
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Art. 2° Autoriza o Estado do Rio Graude do Sul a contratar
junto ao Bauco Interamericauo de Desenvolvimento (BID) a operação
de crédito externo a que se refere o artigo auterior.
Art. 3' A operação de crédito externo a que se refere o art. l'
tem as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 117.614.700,00 (cento e dezessete milhões, seiscentos e catorze mil e setecentos reais), equivalentes a US$
132,300,000.00 (cento e trinta e dois milhões e trezentos mil dólares
norte-americauos), em março de 1995, sendo:

I - R$ 97.967.800,00 (noventa e sete milhões, novecentos e
sessenta e sete mil e oitocentos reais), com recursos do capital ordinário do BID;
II - R$19.646.900,00 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e novecentos reais), com recursos do Fundo para Operações Especiais;
b) juros:
I - com recursos do capital ordinário: a taxa de juros será
determinada pelo custo de empréstimos qualificados para o semestre
anterior, acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de
percentual auual) que o Banco estabelecerá periodicamente de acordo
com sua política sobre taxa de juros;
II - com recursos do Fundo para Operações Especiais: 3,0%
a.a. (três por cento ao ano) sobre os saldos devedores diários, contados
da data dos respectivos desembolsos;
c) comissão de crédito sobre os recursos do capital ordinário:
0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco por cento ao auo) sobre o saldo
não desembolsado do finauciamento, contada a partir de sessenta
dias da assinatura do contrato;
d) contragarautia: Fundo de Participação dos Estados (FPE) e
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

e) garantidor: República Federativa do Brasil;

fJ destinação dos recursos: Programa para o Desenvolvimento
Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba);
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g) condições de pagamento:

I -

com recursos do capital ordinário:

1. do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas
e tanto quanto possível iguais, a primeira das quais será paga no
primeiro semestre do ano de 2000 e a última no segundo semestre de
2020;
2. dos juros: semestralmente vencidos, em 3 de maio e 3 de
novembro de cada ano;
3. comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para os pagamentos dos juros;

4. das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações
trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingressando nas contas do
Banco independentemente de solicitação do mutuário;
II -

com recursos do Fundo para Operações Especiais:

1. do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas
e tanto quanto possível iguais, a primeira das quais será paga no
primeiro semestre do ano de 2000 e a última no segundo semestre de
2020;
2. dos juros: semestralmente vencidos, em 3 de maio e 3 de
novembro de cada ano;
3. das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações
trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingressando nas contas do
Banco independentemente de solicitação do mutuário.
Art. 4' A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 10, bem como a prestação da garantia pela União, deverão
efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado
da publicação desta resolução.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de julho de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7l:29ü7-2916,jul. 1995.
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DECRETO N' 1.544, DE 30 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o cálculo da média de índices de preços de abrangência nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, a média de índices
de preços de abrangência nacional a ser utilizada nas obrigações e
contratos anteriormente estipulados com reajustamentos IPC-r, a
partir de l' de julho de 1995, será a média aritmética simples dos
seguintes índices:
I - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
II - Índice Geral de Preços -Disponibilidade Interna (lGPDI), daFundação Getúlio Vargas (FGV).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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DECRETO N" 1.545, DE 3 DE JULHO DE 1995
Promulga o Acordo para Serviços Aéreos
entre seus Respectivos Territórios e Além
entre o Governo da República Federativa d~
Brasil e o Governo da República da Coréia
de 11 de agosto de 1992.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Coréia assinaram, em 11 de agosto de
1992, O Acordo para Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Além;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 5, de 7 de fevereiro de 1994;
Considerando que o Acordo entrou em vigor em 31 de maio de
1995, nos termos do seu art. 20,
DECRETA:
Art. 1· O Acordo para Serviços Aéreos entre seus Respectivos
Territórios e Além, firmado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Coréia, em Brasília, em 11 de
agosto de 1992, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 4.7.1995, pégs. 9881/9884.
DECRETO N· 1.546, DE 3 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a criação, por transformação, e a transferência de cargos em comissão
e funções gratificadas que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,ju1. 1995.
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DECRETA:
Art. 1º Ficam transformados, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, os cargos em comissão e
funções gratificadas constantes do anexo a este decreto.
Art. 2º Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério do Planejamento e
Orçamento 23 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS oriundos da extinção de órgãos da Administração pública Federal, assim especificados: um DAS 101.5, seis DAS
101.4, sete DAS 102.4, dois DAS 102.3, dois DAS 101.2, três DAS
102.2 e dois DAS 102.1.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
Quadro Demonstrativo de Criação, por Transformação,
de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Código

DAS-101.5
DAS-101.4
DAS-10M
DAS-I01.3
DAS-102.3
DAS-lOl.1
Subtotal
1
FG-2

DAS
unitário
por nível de
cargo ou
função

de cargos!
funções

4,94

-

0,00

1

4,94

3,08
3,08
1,24
1,24
1,00

-

0,00

6

0,24

Situação atual

N°

Quantidade
de DAS
unitário

Situação nova

N'
de cargos!
funções

Quantidade
de DAS
unitário

-

38

2,48
0,00
38,00

-

18,48
15,40
0,00
2,48
0,00

40

40,48

14

41,30

3

0,72

-

5

0,00

2

-

2

0,00
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DAS
Código

unitário
por nível de
cargo ou
função

Situação atual

N'
de cargos!
funções

Quantidade
de DAS
unitário

Situação nova

NO
de cargos/
funções

Quantidade
de DAS
unitário

-

FG-3

0,19

1

0,19

Subtotal
2

-

4

0,91

O

0,00

Total
(1+2)

-

44

41,39

14

41,30

0,00

DECRETO Nº 1.547, DE 3 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a criação, por transformação, e a transferência de cargos em comissão
e funções gratificadas que menciona.

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

Art. 1º Ficam transformados, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, os cargos em comissão e
as funções gratificadas constantes do anexo a este decreto,
Art. 2º Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social 42 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -, oriundos da extinção de órgãos da Administração Federal, assim especificados: quinze DAS 101.4 e 27 DAS 101.1,
a serem alocados na Secretaria de Assistência Social, até 31 de
dezembro de 1996.
§ l° Os cargos objeto desta transferência não integrarão a estrutura regimental do Ministério da Previdência e Assistência Social
e serão utilizados na implementação de projetos relativos à descentralização das ações de assistência social.
§ 2º Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, considerarse-ão exonerados os titulares investidos nos referidos cargos e estes
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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restituídos ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
DAS

Situação atual

unitário
por nível de
cargo ou
função

de cargos!
funções

DAS· 101.4
DAS-101.1

3,08

-

1,00

Subtotal

-

12
12
2
14

Código

FG-3

0,19

Total

-

N'

Situação nova

N'

Quantidade
de DAS
unitário

de cargos!
funções

Quantidade
de DAS
unitário

0,00
12,00

4

12,32

-

12,00

0,38
12,38

4

4

0,00
12,32
0,00
12,32

DECR"8TO N' 1.548, DE 5 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a transferência dos cargos
em comissão que menciona.

O VICE PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério do Trabalho cinco cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
Col. Leis Rep.
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código DAS 102.1, oriundos da extinção de órgãos da Administração
Pública Federal.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 1.549, DE 5 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a criação, por transformação, dos cargos em comissão e funções gratificadas que menciona.

O VICE PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84 incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam criados, por transformação, no Ministério da
Educação e do Desporto, seis cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS), e dez Funções Gratificadas (FG),
na forma do anexo a este decreto.
Parágrafo único. Os cargos em comissão e as funções gratificadas ora criados serão alocados nas Secretarias de Política Educacional; de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação Educacional, de Educação Fundamental e no Gabinete do Ministro.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Gol. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,ju1. 1995.
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ANEXO
Quadro demonstrativo de criação, por transformação,
de cargos em comissão e funções gratificadas

Código

DAS
unitário
por nível de

N'

Quantidade

N'

Quantidade

cargo ou
função

de cargosl
funções

de DAS
unitário

de cargos!
funções

unitário

Situação Atual

DAS-101.5
DAS-102.4
DAS-102.2
DAS-102.1

4,94
3,08

-

-

0,00
0,00

1,11
1,00

-

0,00
0,00

DAS-101.2
DAS-101.1

1,11
1,00

6
6

6,66
6,00

Subtotai

-

12

12,66

0,31

-

0,24
0,19

9
14

-

-

1
FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal

2

Total
(1+2)

Situação Nova

de DAS

1
2
1

4,94

2

2,00
0,00
0,00

6

14,21

0,00

10

2,16

-

3,10
0,00

2,66

-

0,00

23

4,82

10

3,10

35

17,48

16

17,31

-

6,16
1,11

DECRETO N° 1.550 DE 7 DE JULHO DE 1995
Altera o Anexo Tarifa Externa Comum
do Mercosul do Decreto nº 1.343, de 23 de
dezembro de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no U80 das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1°, da Constituição, tendo
em vista o Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n" 350, de
21 de novembro de 1991, e observado o disposto no art. 3 Q da Lei
nO 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas
pelo Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei
nO 8.085, de 23 de outubro de 1990,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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DECRETA:
Art. 1° Fica alterada, na forma do anexo a este decreto, a Tarifa
Externa Comum (TEC) do Mercosul, que compõe o Decreto nO 1.343
de 23 de dezembro de 1994.
'
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de julho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
ANEXO

1. Modificação de Código
Onde se lê:

Leia-se:

0202.20.00
2S15.11

0202.20
2815.11.00
5112.30.10
8414.59
8429.51.2
8429.52
8430.69.1
8431.43
8433.20
8433.59
8440.10.1
8441.10
8445.11
8445.13
8445.40.2
8446.10
8446.30.4
8449.00.8
8450.20
8451.30
8451.50
8454.90
8456.10.1
8464.90.1
8466.93.1
8537.10.11
8537.10.19
85.37.10.20

5.112.30.1

8414.59.00
8429.51.20
8429.52.00
8430.69.10
8431.43.00
8433.20.00
8433.59.00
8440.10.10
8441.10.00
8445.11.00
8445.13.00
8445.40.20
8446.10.00
8446.30.40
8449.00.80
8450.20.00
8451.30.00
8451.50.00
8454.90.00
8456.10.10
8464.90.10
8466.93.10
8471.91.51
8471.91.59
8471.91.60
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Onde se lê:
8528.10.00
8537.10.10
9022.30
9029.10.00
9030.39.20

Leia-se:
8528.10
8537.10.1
9022.30.00
9029.10
9030.39.2

2. Incorporações
Código
2815.11.00
2921.11.11
2921.11.12
3003.20.72
3003.90.58
3003.90.95
3004.20.72
3004.90.48
3004.90.95
5112.30.10
8414.59.10
8414.59.90
8421.39.20
8422.40.20
8424.30.30
8429.5121
8429.51.29
8429.52.10
8429.52.90
8430.69.11
8430.69.19
8431.43.10
8431.43.90
8433.20.10
8433.20.90
8433.59.10
8433.59.90

Descrição
Sólido
Monometilamina
Sais
À base de bleomícínas ou de seus sais
À base de Carmustina, de Lomustína, de Cloridrato de
Procarbazina ou de Deferoxamina (Deaferrioxamina B) ou
de seus sais ou de seus derivados
À base de Propofol ou Busulfano
À base de bleomicinas ou de seus sais
À base de Camustina, de Lomustína, de Olorídrato de
Procarbazina ou de Deferoxamina (Desferrioxamina B) ou
de seus sais ou de seus derivados
À base de Propofol ou de Busulfano
De lã
Mícroventiladores com área de carcaça inferior a 90cm 2
Outros
Depuradores, por conversão catalítica, de gases de
escapamento de veículos
Automática, para embalar tubos de barras de metal, em
atados de peso inferior ou igual a 2.000kg e comprimento
máximo de 12m
Perfuradora jato de água, com pressão de trabalho
máximo superior ou igual a 10 MP a
De potência no volante superior ou igual a 454,13kW
(6091lP)
Outras
Escavadeiras, com capacidade de carga superior ou igual
a 19m3
Outras
Com capacidade de carga superior a 4m 3
Outros
De máquinas de sondagem rotativas
Outras
Barra de corte com dedos captadores
Outros
Colhedeiras de algodão
Outros

Alíquota
(%)

8'
12
2

O
O
O
O
O
O
18

OBK
14*BK
18 (1)

OBK
OBK
OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
14*BK
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Código

8438.80.20
8440.10.11
8440.10.19
8441.10.10
8441.10.90
8445.11.10
8445.11.20
8445.11.90
8445.13.10
8445.13.90
8445.19.24
8445.19.25
8445.19.27
8445.20.30
8445.20.40
8445.20.70
8445.20.80
8445.40.18
8445.40.21
8445.40.29
8445.40.31
8445.40.39
8445.40.40
8445.90.40
8446.10.10
8446.10.90
8446.30.41
8446.30.42
8446.30.49
8448.39.23
8448.39.92
8448.49.20
8449.00.81
8449.00.89
8450.20.10
8450.20.90
8451.30.10
8451.30.90
8451.50.10
8451.50.20
8451.50.90
8452.29.22
8452.29.23
8452.90.93

Descrição
Automática, para descabeçar, cortar a cauda e eviscerar o
pescado, com capacidade superior 350 unidades por minuto
Com alimentação automática
Outros

Aliquota
(%)

OBK
OBK
14*BK

Cortadeiras-bobinadeiras com velocidade superior a
2.000m por minuto
Outros
Para lã e outras fibras de comprimento semelhante
Para as fibras do Capítulo 53
Outras
Para lã e outras fibras de comprimento semelhante
Outras
Para lã e outras fibras de comprimento semelhante
Para fibras do Capítulo 53
Para estirar (intersecting) fibras de lã e outras fibras de
comprimento semelante
A jato de ar
Fíadeira-bobínadeíra automática (open-ends
Outras, para lã e outras fibras de comprimento semelhante
Outras, para as fibras do Capítulo 53
Outras, com dispositivo atador ou empalmador automático
Com velocidade superior ou igual a 4.000m por minuto
Outras
Com controle de comprimento ou peso e atador automático
Outras
Noveleiras automáticas
Automáticas, para colocar lamelas
Com mecanismo Jacquard
Outras
Para tecidos felpudos
Para tapetes
Outros
Dos subitens 8445.40.12 e 8445.40.18
Do item 8445.90.20
Dos itens 8446.30.20 e 8446.30.30
Do item 8449.00.20
Outras
Túneis contínuos
Outras
Automáticas
Outras
Para inspecionar tecidos
Automáticas, para enfestar e cortar tecidos
Outras
Para casear
Tipo zig-zag, para inserir elástico
Lançadeiras rotativas
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OBK
14*BK

OBK
OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
OBK
OBK
OBK
OBK
OBK
OBK
OBK
OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
OBK
OBK
14*BK

OBK
OBK
14*BK

OBK
OBK
OBK
OBK
14* BK

OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
OBK
14*BK

OBK
OBK
OBK

2927
Código

8454.90.10
8454.90.90
8456.10.11
8456.10.19
8464.90.11
8464.90.19
8466.93.11
8466.93.19
8468.90.20
8517.30.70
8525.20.13
8525.20.49
8525.20.80
8525.30.20

Descrição

Alíquota

Do item 8454.30.20
Outras
Para corte de chapas metálicas de espesura superior a 8mm
Outras
De comando numérico, para retificar, fresar e perfurar
Outras
Da subposição 8456.20
Outras
Do item 8468.80.10
Aparelho terminal remoto de linhas de assinantes
(concentrador de linhas de assinantes)
Digital, para transmissão de voz ou dados, operando em
banda C ouKu

OBK

Outros
Outros, de radiotelefonia ou radiotelegrafia, digitais

Com eensor de imagem e semicondutor tipo eco, de mais
de 490 x 580 pixels ativos, sensíveis a intensidades de
iluminação inferiores a 0,20 lux
Receptor-decodificador integrado (IRD) de sinais
8528.10.10
digitalizados de vídeo codificados
Outras
8528.10.90
Máquinas e aparelhos auxiliares para vídeo
8543.80.3
Geradores de efeitos especiais, com manipulação em duas
8543.80.31
ou três dimensões
Geradores de caracteres, digitais
8543.80.32
Sincronizadores de quadro armazenadores Oucorretores de
8543.80.33
base de tempo
8543.80.34
Controladores de edição
Outros
8543.80.39
8543.80.40
'I'ranscodifícadores ou conversores de padrões de televisão
9018.90.94
Endoscópio
9021.30.20
Lentes intraoculares
9022.30.00
Tubos de raios X
9024.80.11
Automático para ensaio de fios têxteis
9029.10.10
Contadores de voltas, de produção ou de horas de trabalho
9029.10.90
Outros
9030.39.21
Do tipo dos utilizados em veículos automotores
9030.39.29
Outros
(1) Considerado como partes e peças do setor automotriz.

(%)

14*BK

OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
14*BK

OBK
16* I
01
12* I
2*1

OBK
OBK
20

OI
DI
OI
OI
12* I

OI
OBK
O

OBK
OBK
14*BK
18
18
14*BK

3. Incorporação de Subposição Regional
Código
2921.11.1
8445.40.3

Descrição

Alíquota
(%)

Monometilamína e seus sais
Meadeiras
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4. Substituição de Texto
Código

2933.39.95
2933.39.96
2933.59.93
2933.59.94
2933.90.56
3003.20.91
3003.39.97

3003.90.33
3003.90.41
3003.90.42
3003.90.61
3003.90.74
3003.90.75

3003.90.76
3003.90.78
3004.20.91
3004.39.97

3004.90.23
304.90.31
3004.90.32

Descrição
Dicloreto de Paraquat
Droperidol
Norfloxacina e seu nicotinato
Nicarbazina
Fembendazol (Fembendazolé)
À base de Mitomicina ou de Imipenem
À base de LH-RH (Gonadorelina), de Timosinas, de
Somatostatina ou de seus sais, de Acetato de Megestrol, de
Acetado de Buserelina, de Triptorelina ou de seus sais ou
de Leuprolide
À base de sal eõdico ou de éster metílico de ácido 9,11, 15
- triidroxi - (3·clorofenoxi) prosta 5,13 - dien-l-óico
(derivado de Prostaglandina F2 - alfa) ou de Etretinato
À base de Sulfato de Tranilciprcmína, de Mírtecaína ou de
Propranolol ou de seus sais
À base de Ácido Sulfanílico ou de seus sais ou de Cloridrato
de Ketamina

À base de Dinitrato de Isossorbida, de Silimarina
(Flavonolignina de Cardo Mariano) ou de Quercetina
A base de Triazolam, de Alprazolam, de 6-Mercaptopurina
de Talidomida, de Clordiazep6xido ou de Cloridrato de
Mepivacaína
À base de Fenitoína ou de seu sal s6dico de Benzetimida ou
de seu Cloridrato, de Minoxidil, de Cloridrato de
Buspirona, de Pirazinamida, de Cloxazolam ou de
Isoniazida
À base de Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina) nicotínico ou de
seu sal de Lisina, de Metronidazol ou de seus sais, de
Azatioprina, de Nitrato de Miconazol ou de Droperidol
À base de Ciclosporina A, de Fluspirileno, de
Trietilenotiofosfaramida, de
Tioguanina, de
Aminoglutetimida, de Dacarbaaína ou de 'I'íopental S6dico
À base de Mitomicina ou de Imipenem
À base de LH~RH (Gonadorelina), de Timosinas, de
Somatostatina ou de seus sais, de Acetato de Megestrol, de
Acetato de Buserelina, de Triptorelina ou de seus sais ou
de Leuprolide
À base de sal s6dico ou de éster metílico de ácido 9,11,15
- triidroxi - (3-clorofenoxi) prosta 5, 13 - díen-Lõico
(derivado de Prostaglandina Fz - alfa) ou de Etretinato
À base de Sulfato de 'I'ranílcípromína, de Mirtecaína ou de
Propronolol ou de seus sais
À base de Ácido Sulfanílico ou seus sais ou de Cloridrato
de Ketamina
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Alíquota
(%)

12
12
14'
14
14
O

o
o
14
14
14
14

14
14

o
O

o
o
14
14

2929
Código
3004.91.51
3004.90.64
3004.90.65

3004.90.66
3004.90.68
3808.10.25
3808.20.22
3808.30.22
3808.30.23
3808.30.24
5111.30.10

7410.11.00
8418.50.10
8419.90.3
8419.90.31
8422.30.22
8429.11.10
8445.40.12
8445.40.2
8447.90.10
8449.00.20
8452.90.91
8471.92.51
8503.00.10
8521.10.10
8525.10.23

Descrição

Alíquota
(%)

À base de Dinitrato de Isoesorbíde, de Silimarina
(Flavonolígnine de Cardo Mariano) ou de Quercetina
À base de Triazolam, de Alprazolam, de G-Mercaptopurina,
de Talidomida, de Cloridiazep6xido ou de Cloridrato de
Mepivacaína
À base de Fenitoína ou de seu sal sõdíco, de Benzetimida
ou de seu clortdrato, de Minoxidil, de Cloridrato de
Buspircna, de Píraainamida, de Cloxazolam ou de
Iaoniezide
À base de Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina) nicotfnico ou de
seu sal de Lisina, de Metronidazol ou de seus sais, de
Azatioprina, de Nitrato de Míconezol ou de Droperidol
À base de Ciclosporina A, de Fluspirileno, de
Trietilenotiofosforamida, de
Tioguanina, de
Aminoglutelimida, de Dacarbazina ou de 'I'íopental Sódico
À base de Fosfeto de Alumínio
À base de Ziram ou de Enxofre
À base de Atrazina, de Alaclor, de Bentozon ou de Diuron
Á base de Glifosato ou de seu sal de Monoisopropilamina,
de Imazaquim ou de Lactofen
À base de Dicloreto de Poraquca, de Propanil ou de
Simazina
De lã, feltrados, com trama mesclada exclusivamente com
fibras sintéticas e urdidura exclusivamente de algodão, de
gramatura superior ou igual a GOOg/m2, próprios para
fabricação de bolas de tênis
Folha de espessura inferior ou igual a 0,07mme com pureza
superior ou igual a 99,85% em peso
Congeladores-conservadores
De trocadores (permutadorea) de calor o item 8419.50.10
Placas corrugadas de aço inoxidável ou de alumínio com
superfície de troca térmica de área superior a O,4m2
De recipiente tipo Tetra-Pack ou Brca-Seroc para produtos
tipo longa vida
De potência no volante superior ou igual a 387,7GKW
(520HP)
Para fios elastanos
Bobinadeíras não automáticas
Máquinas para a fabricação de redes, tulee ou mós
Máquinas e aparelhos para a fabricação de falsos tecidos
Guia-fios,laçadeiras não rotativas e porta-bobinas
Digitalizedores de imagens (scanners)
De motores ou geradores das subposições: 8501.10,
8501.20,8501.31,8501.32 ou do item 8501.40.1
Gravador-reprodutor, sem sintonizador
De televisão, de freqüência inferior ou igual a 7GHz

14
14

14
14

o
14
14
14
14
14

2
O
14'
O
O
O
O

o
O
14*BK
2'
14
O
12'
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Nota de Tributação do Capítulo 40
1. Os preservativos, classificados no código 4014.10.00 da Nomenclatura, serão tríba,
tados durante o ano de 1995 com alíquota de 0% (zero por cento).

Nota de Tributação do Capítulo 48

1. Papéis destinados à impressão de livros, catálogos, jornais e demais publicações
periódicas de interesse geral, compreendidos nas subpoaições 4801.00, 4802.51, 4802.52,
4802.53,4802.60,4810.11,4810.21 e 4810.29 da Nomenclatura, estão sujeitos à alíquota de
0% (zero por cento) quando são importados por empresas dejomaís, editoras ou importadoras
que atuem por encomenda de terceiros que são usuários diretos, credenciados pelas autcridades competentes dos Estados Partes.

5. Substituição de Texto e de Alíquota
Código
3003.90.48
3003.90.68
3004.90.38
3004.90.58
8443.19.10
8445.19.24
8445.19.25
8525.10.24
8525.20.42

Descrição

À base de Melfalano ou de Clorambucil
À base de Etop6sido
À base de Melfalano ou de Clorambucil
À base de Etop6sido
Para impressão multicolor de recipientes acabados de
matérias plásticas, cilíndricos, cônicos ou de faces planas
Abridoras de fibras de lã e de outras fibras de comprimento
semelhante
Abridoras de fibras do capítulo 53
De televisão, de freqüência superior a 7 GHz
De televisão, de freqüência superior a 7 GHz

Alíquota
(%)

O
O
O

O
O
O
O
01
01

6. Substituição de Alíquota
Código
0511.1.00
1208.90.00
2104.20.00
2916.12.10
5803.90.00

Descrição
Sêmen de bovino
Outras
Preparações alimentícias compostas homogeneíaadas
De mentila
De outras matérias têxteis
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Alíquota
(%)

O
10
16
12
18

2931
Descrição

Código
8422.40.10

8428.90.10
9013.80.10
9024.8011

Horizontais, próprias para empacotamento de massas
alimentícias longas (comprimento superior a 200mm) em
pacotes tipo almofadas (pillow pack), com capacidade de
produção superior a 100 pacotes por minuto e controlador
lógico programável (CLP)
Do tipo dos utilizados para desembarque de botes
salva-vidas, motorizados ou providos de dispositivo de
compensação de inclinação
Dispositivo de Cristais Líquidos (CLD)
Automáticas, para fios

Alíquota
(%)

OBK

14*BK
O
OBK

7. Reestruturação de Subposição
Descrição

Código
8525.20.7
8525.20.71
8525.20.72
8525.20.79
9018.19.1
9018.19.11
9018.19.19
99018.19.2
9018.19.21
9018.19.22
9018.19.23
9018.19.29

Outros, de radiotelefonia ou radiotelegrafia, digitais, de
freqüência inferior a 15GHz
De taxa de transmissão inferior ou igual a 8 Mbits / s
De taxa de transmissão superior a 8 Mbits /s e inferior ou
igual a 34 Mbits / s
Outras
Aparelhos operando por ultra-som
Ecocardiógrafos com análise espectral Doppler
Outros
Outros aparelhos
Operando por ressonância magnética nuclear
Endoscópios
Audiômetros
Outros

Alíquota
(%)

16* 1
16* 1
16* 1
OBK
14*BK
OBK
OBK
14*BK
14*BK

8. Eliminação de Item e de Código
Descrição

Código
2815.11.10
2815.11.90
2921.11.10
5112.30.11
5112.30.19
8471.91.5
9022.30.10
9022.30.20
9022.30.90

Com teor de NaOH inferior a 97%, em peso
Outros
Monometilamina
Feltrados, de peso por metro quadrado superior a 550

Alíquota
(%)

8'
8'
12

gramas

2

Outros
De comandos numéricos comutadorizados (CNC)
Para espectrômetros
Para difratrômetros
Outros

18

o
O

14*BK
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9. Inclusão de itens, códigos e alíquotas por falha na impressão
do Decreto nO 1.343, de 23.12.94 (DO de 26.12.1994)

Código

2839
2839.1
2839.11.00
2839.19.00
2839.20.00
2839.90
2839.90.10
2839.90.20
2839.90.30
2839.90.40
2839.90.90
2840
2840.1
2840.11.00
2840.19.00
2840.20.00
2840.30.00
2841
2841.10
2841.10.10
2841.10.20
2841.10.30
2841.10.90
2841.20.00
2841.30.00
2841.40.00
2841.50
2841.50.1
2841.50.11
2841.50.12
2841.50.13
2841.50.19
2841.50.20
2841.60
2841.60.10
2841.60
2841.60.3
2841.60.31
2841.60.39
2841.70
2841.70.10

Descrição

Alíquota
(%)

8ilicatos; Silícetos dos Metais Alcalinos Comerciais
- De sódio

-

Metassilicatos

-

Outros
De potássio
Outros
De magnésio
De aluminio
De zircônio
De chumbo
Outros
Baratos; Peroxoboratos (Perboratoa)
- Tetraborato dissódico (boráx refinado)
- Anidro
- Outros
- Outros baratos
- Peroxoboratos (perboratos)
Sais dos Ácidos Oxometélícoa ou Peroxometálicos
- Aluminatos
De sódio

De magnésio
De bismuto
Outros
-

-

-

-

Cromatos de zinco ou de chumbo
Dicromato de sódio
Dicromato de potássio
Outros cromatos e dicromatos; peroxocromatos
Cromatos de dicromatos
Cromatos e amônia
Cromato de potássio
Cromato de sódio
Outros
Peroxocromatos
Manganitos, manganatos e permanganatos
Manganitos
Manganatos
Permanganatos
De potássio
Outros
Molibdatos
De amônio
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10
10
10
10
10
10
10
2
10
10
10
2
10
10
10
2
10
10
10
2
10
10
2
2
2
2
2
2
10
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Descrição

Código
2841.70.20
2841.70.90
2841.80
2841.80.10
2841.80.20
2841.80.90
5602.10.00
6813.90.90
8424.81.90
8703.10.00

Alíquota

De sódio
Outros

(%)

10
2

- Tungstatos (volframatos)
De amônio
De chumbo
Outros
- Feltros agulhados e artefatos obtidos por costura por
.
entrelaçamento (cousus tricotée)
Outras
Outros
- Veículos especialmente concebidos para se deslocar
sobre a neve, veículos especiais para transporte de pessoas
nos campos de golfe e veículos semelhantes

10
10
2
18
14

20

DECRETO N° 1.551, DE 10 DE JULHO DE 1995
Reduz as aliquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre os
produtos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4', inciso I, do Decreto-Lei n' 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:

Art. 12 Ficam reduzidas para cinco por cento as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos
relacionados no anexo deste decreto, desdobrados, sob a forma de
destaques (ex), dos respectivos códigos de classificação na Tabela de
Incidência aprovada pelo Decreto n' 97.410, de 23 de dezembro de
1988.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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ANEXO AO DECRETO
Código NBMl8H

Mercadoria

3923.21.0100

Sacos, exceto postais
ex Para acondicionamento de abubos ou fertilizante

7312.10.0000

Cordas e cabos
ex Cordoalha de aço para concreto protendido

DECRETO Nº 1.552, DE 11 DE JULHO DE 1995
Altera valores constantes do anexo ao
Decreto n" 1.486, de 9 de maio de 1995, alterado pelos Decretos nºs 1.513, de 2 de junhn
de 1995, e 1.521, de 13 dejunho de 1995, que
dispõem sobré a programação orçamentária
e financeira do Poder Executivo para o exer.
ciciode 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:

Art. 1º Os valores para o empenho de despesas à conta de
dotações consignadas na Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
constantes do anexo ao Decreto nº 1.486, de 9 de maio de 1995,
alterado pelos Decretos nº 1.513, de 2 de junho de 1995, e 1.521,
de 13 de junho de 1995, relativamente aos órgãos indicados no
anexo a este decreto, ficam condicionados aos limites nele estabelecidos.
Cal. Leis Rep.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se

O

Decreto n" 1.537, de 27 de junho de

1995.
Brasília, 11 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

ANEXaI
(Anexo ao Decreto que altera valores constantes dos anexos
aos Decretos n's 1.486, de 9 de maio de 1995 e 1.521,
de 13 de junho de 1995).
R$1.000,00
Fontes
Órgãos

20.104 -

21.000 22.000 -

26.000 28.000 80.000
36.000
88.000
39.000
47.000

-

Secretaria de Assuntos
Estratégicos
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma
Agrária
Ministério da Educação e do
Desporto
Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo
Ministério da Justiça
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
Ministério dos Transportes
Ministério do Planejamento e
Orçamento

Total

100,112,

115,151,
153, 199

Demais

42.267
240.206

125
28.477

42.392
268.683

117.908

227.146

345.054

745.068

249.118

994.186

18.358
83.077
4.871.100
49.000
330.344

300.000
40.227
128.900
7.000
154.296

318.358
123.304
5.000.000
56.000
484.640

153.320

153.320
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DECRETO N' 1.553, DE 13 DE JULHO DE 1995
Altera, no Ministério do Exército, a sede
do Departamento de Ensino e Pesquisa e da
Diretoria de Ensino Preparatório e Assisten_
cíal, de Brasília (DF) para o Rio de Janeiro
(RJ), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, o art. 3' da
Lei Complementar n' 69, de 23 de julho de 1991, e o art. 46 do
Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. l' Fica alterada, no Ministério do Exército, a sede do
Departamento de Ensino e Pesquisa e da Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial, da Cidade de Brasília (DF), para a Cidade do
Rio de Janeiro (RJ).
Art. 2' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N' 1.554, DE 13 DE JULHO DE 1995
Altera valores constantes do anexo ao
Decreto n" 1.486, de 9 de maio de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercicio de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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na alínea b do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:

Art. I" Os valores para o empenho de despesas à conta de
dotações consignadas na Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
constantes do Anexo ao Decreto n" 1.486, de 9 de maio de 1995,
referente ao Ministério abaixo indicado, ficam alterados para:
Fontes
Órgão

44.000 -

Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal

R$ 1.000,00

100,112,
115.151,
153,199

Demais

Total

209.600

2.400

212.000

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

DECRETO Nº 1.555, DE 17 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a criação, por transformacão, e a ransferéncia de cargos em comissão
e função gratificada que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere O art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7l:2917-2981,jul. 1995.
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DECRETA:

Art. F Ficam transformados, no âmbito do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, os cargos em cornis;
são e a função gratificada constantes do anexo a este decreto.
Art. 2Q Ficam transferidos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social trinta cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal assim especificados; dois DAS 101.5, cinco
DAS 101.4, dois DAS 101.3, quatro DAS 102.2, treze DAS 101.1, e
quatro DAS 102.1, a serem alocados na Secretaria de Assistência
Social.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
Quadro Demonstrativo de Criação, por Transformação,
de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas
DAS
Código

unitário
por nível de
cargo ou
função

Situação Atual

Situação Nova

N'

Quantidade

N'

Quantidade

de cargos!
funções

de DAS

de cargos!
funções

unitário

2
5

15,40

7

25,28

unitário

DAS-I01.5
DAS-I0l.4
DAS-I01.1

4,94
3,OS
1,00

-

0,00

-

0,00

25

25,00

Subtotal
FG-l

0,31

25,00
0,31

Total

-

25
1
26

25,31

-

de DAS
9,88
0,00

7
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DECRETO Nº 1.556, DE 18 DE JULHO DE 1995
Cria Comitê Interministerial Permanente para aprimoramento e acompanhamento
da política industrial, tecnológica e comercial para a Zona Franca de Manaus, e dá
outras providências.

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

Art. 1" Fica criado Comitê Interministerial Permanente com a
atribuição de:
I - aprimorar e acompanhar o desenvolvimento da política
industrial, tecnológica e comercial no ãmbito da Zona Franca de
Manaus;

II - adequar a distribuição dos limites de importação, de que
trata o art. 3º do Decreto nº 1.489, de 15 de maio de 1995, considerando
o aumento de investimentos e de exportações, observados os processos
produtivos básicos estabelecidos;
III - alterar os limites de que tratam os arts. 1º e 2º do Decreto
nº 1.489, de 1995;
IV - excluir outros setores ou produtos do limite das importações, além dos mencionados no § 1e do art. 1º do Decreto nº 1.489, de
1995.
Parágrafo único. O Presidente do Comitê poderá convidar,
quando necessário, representantes da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa), da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), dos governos estaduais envolvidos, dos empresários e dos trabalhadores para participar dos trabalhos referentes ao inciso I deste artigo.

Art. 2º O Comitê será composto pelos Ministros de Estado:
I
da Indústria, do Comércio e do Turismo, que o presidirá;
II - do Planejamento e Orçamento;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981, ju!. 1995.
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UI
IV

da Fazenda;
da Ciência e Tecnologia.

Art. 3º Fica criado Grupo Técnico integrado por representantes
indicados pelos Ministros que compõem o Comitê, com a finalidade
de assessorá-lo.
Art. 4º As decisões do Comitê serão formalizadas por meio de
portaria interministerial.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Israel Vargas
Andrea Sandro Calabi

DECRETO Nº 1.557, DE 18 DE JULHO DE 1995
Eleva à categoria de Consulado Geral o
Consulado em Houston; Estados Unidos da
América.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o art. 32,
do anexo ao Decreto nº 99.578, de 10 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Fica elevado à categoria de Consulado Geral o Consulado em Houston, Estados Unidos da América.
Art. 22 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o Anexo I ao Decreto nº 1.018, de 23 de dezembro de 1993, na
parte referente aos Estados Unidos da América.
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,ju!. 1995.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

DECRETO Nº 1.558, DE 18 DE JULHO DE 1995
Promulga o Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Romênia, de 23 de fevereiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Romênia assinaram, em 23 de
fevereiro de 1994, em Brasília, o Acordo de Comércio e Cooperação
Econômica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n'' 72, de 2 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 7 de julho de 1995,
nos termos do parágrafo l' de seu art. XVI,
DECRETA:
Art. l' O Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Romênia, em Brasília, em 23 de fevereiro de 1994,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981, jul. 1995.
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Brasília, 18 de julho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado noDO de 19.7.1995, págs. 10665/10667.

DECRETO Nº 1.559, DE 18 DE JULHO DE 1995
Promulga o Acordo Quadro de Cooperação, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, de 7 de maio de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa assinaram, em Brasília, o
Acordo Quadro de Cooperação;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 66, de 2 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 7 de julho de 1995,
nos termos do parágrafo 1· de seu art. 9·;
DECRETA:

Art. 1· O Acordo Quadro de Cooperação, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, em 7 de maio de 1991, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981, jul. 1995.
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Brasília, 18 de julho de 1995; 174· da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 19.7.1995, págs. 10667/10669.
DECRETO N' 1.560, DE 18 DE JULHO DE 1995
Promulga o Acordo de Cooperação J udiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Argentina, de 20 de agosto de
1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que O Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Argentina assinaram, em 20 de agosto
de 1991, o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 47, de 10 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de maio de
1995, nos termos do seu art. 33,
DECRETA:

Art. 1· O Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina,
em Brasília, em 20 de agosto de 1991, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 19.7.1995, págs. 10669/10670.

DECRETO N' 1.561, DE 19 DE JULHO DE 1995
Delega competência ao Ministro de Estado da Marinha para aprovar o Regimento
Interno do Tribunal Marítimo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV, VI e parágrafo único, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. l' É delegada competência ao Ministro de Estado da Malinha para aprovar o Regimento Interno do Tribunal Marítimo, de
conformidade com o art. 157 da Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
alterado pelas Leis n' 3.543, de 11 de fevereiro de 1959, e n" 5.056, de
29 de junho de 1966.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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DECRETO N" 1.562, DE 19 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a criação, por transformação, dos cargos em comissão e funções gratificadas que menciona.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. 1º Ficam criados, por transformação, no Ministério da
Educação e do Desporto, seis cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS), na forma do anexo a este decreto.
Parágrafo único. Os cargos em comissão ora criados serão alocados
no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
Quadro Demonstrativo de Criação, por Transformação,
de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Código

DAS
unitário
por nível de
cargo ou
função

Situação Atual

N'
de cargos!
funções

-

Quantidade
de DAS
unitário

Situação Nova

N'
de cargos!
funções

0,00

3

0,00

3

Quantidade
de DAS
unitário
9,24

DAS-101.4

3,08

DAS-101.3
DAS-102.2

1,24
1,11

1

1,11

-

0,00

DAS-102.1

1,00

2

2,00

-

0,00

3,72
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DAS
unitário
por nível de
cargo ou
função

Código

Situação Atual

N'
de cargos!
funções

Quantidade
de DAS
unitário

DAS-101.2

1,11

DAS-101.l

1,00

7
1

7,77
1,00

Subtotal

11,88

Situação Nova

NO

Quantidade

de cargos/
funções

unitário

de DAS

-

0,00

-

0,00

1
FG-1

-

11

0,31

3

0,93

FG-3

0,19

1

0,19

Subtotal

-

4

1,12

O

0,00

-

15

13,00

6

12,96

2
Total

(1+2)

6

-

12,96
0,00

0,00

DECRETO Nº 1.563, DE 19 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimodal de Mercadorias, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade do Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o
Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimodal de Mercadorias, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
C01.LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.

2947
DECRETA:

Art. l' O Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimodal de Mercadorias, entre Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigê~cia.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado naDO de 20.7.1995, págs.lü714Jlü718.

DECRETO N' 1.564, DE 19 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil e México, de 30 de março de 1995.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo Comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de março
de 1995, em Montevidéu, Protocolo que prorroga as preferências
tarifárias previstas nos Acordos Comerciais (Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial) entre Brasil e México,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial
entre Brasil e México, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inelus],
ve quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado naDO de 20.7.1995, pág. 10718.

DECRETO Nº 1.565, DE 21 DE JULHO DE 1995
Regulamenta a Lei nO 8.829, de 22 de
dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior, as Carreiras de Ofícíal de Chancelaria
e de Assistente de Chancelaria.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1e A Carreira de Oficial de Chancelaria, de nível de formação superior, e a Carreira de Assistente de Chancelaria, de nível de
formação intermediãrio, criadas pela Lei nº 8.829, de 22 de dezembro
de 1993, constituem parte integrante do Serviço Exterior, instituído
pela Lei nº 7.501, de 27 de junho de 1986.
\..>01. LeIS
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Art. 2º O Serviço Exterior é composto, em ordem hierárquica e
de precedência, da Carreira de Diplomata, da Carreira de Oficial de
Chancelaria e da Carreira de Assistente de Chancelaria
Art. 3º Aplicam-se às Carreiras de Oficial de Chancelaria e de
Assistente de Chancelaria o disposto nas Leis nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,8.829, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 7.501,
de 27 de junho de 1986.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto neste decreto, aplica-se
aos integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria o Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986.
Art. 4º Os integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria
e de Assistente de Chancelaria cumprirão jornada de trabalho de
quarenta horas semanais.

CAPÍTULOII
Das Carreiras
Art. 5º Os cargos das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de
Assistente de Chancelaria são providos em caráter efetivo, observado
o disposto nó art. 9º do presente decreto.
Art. 6º A primeira investidura em cargo das Carreiras de Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria far-se-á no Padrão I
da Classe Inicial, obedecida a ordem de classificação final em concurso
público.
Art. 7º Não serão nomeados os candidatos que, embora aprovados em concurso público, na forma prevista no art. 7º da Lei nº 8.829,
de 1993, venham a ser considerados em exame de suficiência física e
mental, inaptos para o exercício das atribuições inerentes às Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.
Art. 8º Os integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria
e de Assistente de Chancelaria serão empossados pelo chefe da
Divisão do Pessoal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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Parágrafo único. O prazo para a posse nos cargos é de trinta
dias, prorrogável por mais trinta dias a pedido do interessado, conta,
do da data da publicação do ato de provimento.

Art. 9Q O servidor nomeado para cargo das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria fica sujeito a estágio
probatório de dois anos de efetivo exercício, durante o qual serão
avaliadas sua aptidão e capacidade para o exercício do cargo, observados os seguintes fatores:
I
II

assiduidade;
disciplina;

III

capacidade de iniciativa;

IV

produtividade;

V
responsabilidade.
Parágrafo único. Para avaliação da aptidão e da capacidade do
servidor para o exercício do cargo, com antecedência de quatro meses
da conclusão do estágio probatório, a Divisão de Recursos Humanos
do Ministério das Relaçães Exteriores colherá pareceres de todos os
chefes imediatos aos quais o servidor tenha se subordinado por
período mínimo de três meses.

Art. 10. O ingresso nas Carreiras de Oficial de Chancelaria e
de Assistente de Chancelaria far-se-á mediante habilitação em concurso público.
Parágrafo único. O concurso público a que se refere o caput deste
artigo realizar-se-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e
c1assificatório, consistindo em:
a) prova de conhecimentos, que incluirá exame escrito;

b) conclusão do Curso de Preparação à Carreira de Oficial de
Chancelaria ou do Curso de Preparação à Carreira de Assistente de
Chancelaria.
Art. 11. São requisitos para ingresso no cargo de Oficial de
Chancelaria:
I - possuir certificado de conclusão de curso de nível superior
emitido por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido;
Ooj. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981, jul. 1995.
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II -

contar mais de dezoito anos de idade.

Art. 12. São requisitos para o ingresso no cargo de Assistente
de Chancelaria:
I - possuir certificado de conclusão de curso de nível de 2'
grau, emitido por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido;
II -

contar mais de dezoito anos de idade.

Art. 13. As Carreiras de Oficial de chancelaria e de Assistente
de Chancelaria são constituídas pelas Classes Especial (padrões I a
V), A (padrões I a Vil) e Inicial (padrões I a VIII), em ordem hierárquica funcional decrescente, cujas respectivas referências de vencimentos correspondem àquelas estipuladas no Anexo II da Lei nQ
8.460, de 17 de setembro de 1992.
Art. 14. O fixo de lotação da Carreira de Oficial de Chancelaria
é de mil cargos, assim distribuídos:
I
Classe Especial: 150;
II -

Classe A: 350;

UI - Classe Inicial: 500.
Art. 15. O fixo de lotação da Carreira de Assistente de Chancelaria é de 1.200 cargos, assim distribuídos:
I
II UI -

Classe Especial: 180;
Classe A: 420;
Classe Inicial: 600.

Art. 16. Aos integrantes da Carreira de Oficial de Chancelaria
incumbem tarefas de natureza técnica e administrativa.
Art. 17. Aos integrantes da Carreira de Assistente de Chancelaria incumbem tarefas de apoio técnico e administrativo.
Art. 18. Os Oficiais de Chancelaria e os Assistentes de Chancelaria desenvolverão, entre outros, os trabalhos típicos de suas respectivas carreiras, tais como definidos em ato baixado pelo órgão competente, observado o disposto no art. 84 do Regulamento de Pessoal do
Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n Q 93.325, de l' de outubro de
1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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CAPÍTULO UI
Da Formação, do Treinamento e do Aperfeiçoamento
Art. 19. Os cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento
dos integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria serão organizados pela Divisão de Recursos
Humanos na forma de regulamento a ser baixado pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A Divisão de Recursos Humanos poderá receber a colaboração de instituições de formação e treinamento de
servidores públicos na organização e a realização dos cursos de que
trata este artigo.

Art. 20. O Curso de Preparação à Carreira de Oficial de Chancelaria e o Curso de Preparação à Carreira de Assistente de Chancelaria são parte integrante do concurso público para ingresso nas
respectivas carreiras.
Parágrafo único. Os cursos a que se refere este artigo compreenderão aulas e provas das disciplinas inerentes às atribuições de cada
uma das carreiras.

Art. 21. Para melhor desempenho de suas atribuições funcionais, serão periodicamente oferecidos ao Oficial de Chancelaria e
ao Assistente de Chancelaria cursos de treinamento e de aperfeiçoamento.
§ 1Q Para o desenvolvimento na carreira, o Oficial de Chancelaria deverá habilitar-se nos seguintes cursos:
a) Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria (Cace), com
aulas e provas de disciplinas inerentes às atribuições de Oficial de
Chancelaria da Classe A;

b) Curso de Especialização de Oficial de Chancelaria (Ceoc), com
aulas e provas de disciplinas inerentes às atribuições de Oficial de
Chancelaria da Classe Especial.

§ 2Q Para o desenvolvimento na carreira, o Assistente de Chancelaria deverá habilitar-se nos segnintes cursos:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2917-2981,jul. 1995.
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a) C urs Ode

Treinamento para o Serviço no Exterior (CTSE), com

aulas e provas;
b) Curso de Especialização de Assistente de Chancelaria (Ceac),
rn aulas e provas.
co
22 Ao Oficial de Chancelaria e ao Assistente de ChanArt..
~itos noS cursos de que trata o artigo anterior será
celan~ l~SC afastamento do serviço pelo tempo necessário à realiaut?nzda o o so sem prejuízo da remuneração ou do gozo de férias
zaçao o cur !
a que fizerem JUs.
1Q O candidatos lotados em postos no exterior, inscritos para
\
t sem aos cursos a que se refere o artigo anterior, serão
se sU .doe er serviço, uma única vez, à Secretaria de Estado das
a
cham~ OSExteriores para a realização do curso.
Relaçoes
'
2Q Não será chamado a serviço o servidor cujo prazo de per§
exterior venha a se esgotar em menos de 24 meses a
manencdladn~a de início da realização do curso em que estiver inscrito.
contar a a
23. O Oficial de C~ancel~a pe':.ceber~ sobre o valor do
~. t de fonu a cumulativa, gratificação de vmte por cento pela
ven~':ne~ o~o Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria (Caoc)
habIht~ç:o ar cento pela habilitação no Curso de Especialização de
e de.talndn aChancelaria (Ceoc), de acordo com o art. 28 da Lei n Q 8.829,
OfiCI
e
d 1993
.
de 22 de dezembro e
.
Art 24. O Assistente de Ch.ancelari~ per:eberá,. sobre o valor
: nto de fonua cumulativa, gratificaçao de vmte por cento
dolve~c:t'~ação no Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior
pe
1 ~e trinta por cento pela habilitação no Curso de Especiali(C _ d eAssistente de Chancelaria (Ceac), de acordo com o art. 29 da
zaçao e
3
o 8 829 de 199 .
,
L er· n-·
A'

;sm

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento nas Carreiras

Art 25 O desenvolvimento do servidor nas Carreiras de Oficial
' l~";a e de Assistente de Chancelaria far-se-á mediante
de Chance
- a segurr. de fimid as:
prorooçao,
_ e=.
progress ao
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I - progressão é a passagem do servidor de um padrão para
o seguinte, dentro da mesma classe;
II - promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte.

§ 12 A progressão e a promoção dar-se-ão por merecimento ou
antigüidade.
§ 22 A promoção do Oficial de Chancelaria e do Assistente de
Chancelaria depende da existência de vaga na classe imediatamente
superior àquela a que pertençam.

§ 32 Verificar-se-á abertura de vaga em decorrência de falecimento, exoneração, demissão, posse em outro cargo inacumulável,
aposentadoria ou promoção de servidor.
§ 42 As vagas serão preenchidas no semestre em que ocorrem.

Art. 26. Os servidores serão posicionados em ordem decrescente de antigüidade nos diferentes padrões de cada uma das classes
que compõem a Carreira de Oficial de Chancelaria e a Carreira de
Assistente de Chancelaria.
§ 12 A antigüidade será apurada de acordo com o tempo de
efetivo exercício na respectiva carreira, computado em dias.
§ 22 Para efeito de apuração da antigüidade, considerar-se-ão
como de efetivo exercício os afastamentos previstos no art. 102 da Lei
nº 8.112, de 1990.

Art. 27. A antigüidade no primeiro padrão da Classe Inicial das
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria
contar-se-á a partir da data de entrada em exercício do servidor,
descontados os períodos não considerados de efetivo exercício.
Parágrafo único. A antigüidade nos demais padrões contar-se-á
a partir da data de vigência do ato de progressão ou promoção do
servidor.
Art. 28. Os servidores que entrarem em efetivo exercício na
mesma data serão posicionados no primeiro padrão da Classe Inicial
por ordem da classificação final obtida no concurso público para
ingresso na carreira.
oor, Leis Rep.
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Art. 29. Os servidores progredidos na mesma data serão posicionados no novo padrão na ordem em que figuravam no padrão
anterior.
Art. 30. Os servidores promovidos por merecimento precederão, na nova classe, os servidores promovidos por antigüidade na
mesma data.
Parágrafo único. Os servidores promovidos por merecimento ou
antigüidade na mesma data serão posicionados na nova classe, na
ordem em que figuravam na classe anterior.
Art. 31. Para fins de progressão, o servidor deverá cumprir
interstício em períodos corridos, contado a partir do primeiro dia do
mês de janeiro ou do mês de julho subseqüente a sua entrada em
exercício.
§ 12 Consideram-se períodos corridos, para efeito deste artigo,
aqueles contados de data a data, sem qualquer dedução na contagem.
§ 2 2 O interstício será de doze meses para a progressão por
merecimento, e de 24 meses para a progressão por antigüidade.

Art. 32. A progressão será feita com base em conceito atribuído
ao desempenho funcional do servidor.
§ 12 A atribuição de conceitos para fins de progressão será feita,
anualmente, pela Divisão de Recursos Humanos do Ministério das
Relações Exteriores, com base nos assentamentos funcionais dos
servidores, observados os critérios de assiduidade e disciplina.
§ 22 Será atribuído Conceito I aos servidores que, na avaliação
anual, tenham tido desempenho funcional satisfatório quanto aos
critérios de disciplina e assiduidade e Conceito 2 aos servidores que,
naquele período, tenham sofrido pena disciplinar ou faltado injustificadamente ao serviço.

§ 3 2 Serão progredidos por merecimento os servidores que obtiverem o Conceito 1 e por antigüidade os que obtiverem o Conceito 2.
Art. 33. A contagem de tempo será interrompida nos casos em
que o servidor se afastar do cargo em decorrência de:
I

II -

licença por motivo de afastamento do cônjuge;
licença para exercício de atividade política;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981, jul. 1995.
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IH - licença sem remuneração por motivo de doença em
pessoa da fanu1ia;
IV
V

VI

licença para tratar de interesses particulares;
suspensão disciplinar ou preventiva;

prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial;

prisão preventiva, em flagrante delito, enquanto a priVII
são não for revogada.
Parágrafo único. Será restabelecida a contagem do tempo, com
os efeitos daí decorrentes, a partir da data do afastamento do servidor
para o cumprimento de suspensão disciplinar ou preventiva, nos
casos em que ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada.
Art. 34. Nos casos de interrupção relacionados no artigo anterior, será reiniciada a contagem a partir do primeiro dia do mês de
janeiro ou do mês de julbo subseqüente à reassunção do exercício.
Art. 35. A progressão do Oficial de Chancelaria e do Assistente
de Chancelaria será efetivada até o último dia dos meses de janeiro
e julho, por portaria do Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da progressão contar-seão a partir da publicação do ato correspondente no Boletim de Serviço
do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 36. Será efetivada a progressão a que fazia jus o servidor
à data de seu falecimento ou de sua passagem para a inatividade.
Art. 37. Nas promoções do Oficial de Chancelaria e do Assistente de Chancelaria serão observadas as seguintes proporções no preenchimento de vagas por merecimento e antigüidade:
I - para a Classe Especial, oitenta por cento das vagas por
merecimento e vinte por cento por antigüidade;
H - para a Classe A, sessenta por cento das vagas por merecimento e quarenta por cento por antigüidade.
Parágrafo único. As frações que porventura vierem a ocorrer nos
percentuais mencionados neste artigo serão completadas em favor do
critério de merecimento.
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Art. 38. A promoção por antigüidade caberá ao servidor que
contar maior tempo de efetivo exercício no último padrão da classe.
Parágrafo único. Quando o servidor que contar maior tempo de
efetivo exercício na classe estiver impedido de concorrer a promoção,
esta recairá naquele que ocupe a posição seguinte, desde que satisfeitas as condições legais.

Art. 39. Não poderá ser promovido, por merecimento ou antigüidade, o servidor temporariamente afastado do cargo em razão de:
I
II
nheiro;

licença para o trato de interesses particulares;
licença por motivo de afastamento do cônjuge ou compa-

III - licença por motivo de doença em pessoa da fanu1ia, por
prazo superior a um ano, desde que a doença não haja sido contraída
em razão do serviço do Oficial de Chancelaria ou do Assistente de
Chancelaria.
Art. 40. Somente por antigüidade poderá ser promovido o Servidor que se encontrar investido em mandato eletivo ou classista, cujo
exercício lhe exija o afastamento.
Art. 41. São candidatos a promoção por merecimento:
I - à Classe Especial da Carreira de Oficial de Chancelaria o
servidor da mesma carreira que contar, no mínimo, vinte anos de
efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e tiver sido
habilitado no Curso de Especialização de Oficial de Chancelaria
(Ceoc);
II - à Classe A da Carreira de Oficial de Chancelaria o servidor da mesma carreira que contar, no mínimo, dez anos de efetivo
exercício no Ministério das Relações Exteriores e tiver sido habilitado
no Curso de Atualização de Oficial.de Chancelaria (Caoc);

III - à Classe Especial da Carreira de Assistente de Chancelaria o servidor da mesma carreira que contar, no mínimo, vinte anos
de efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e tiver sido
habilitado no Curso de Especialização de Assistente de Chancelaria
(Ceac);
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IV - à Classe A da Carreira de Assistente de Chancelaria o
servidor da mesma carreira que contar, no mínimo, dez anos de
efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e tiver sido
habilitado no Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior
(CTSE).

Art. 42. Os candidatos a promoção na forma do artigo anterior
terão seu desempenho funcional apurado pela Comissão de Avaliação
de Desempenho Funcional.

§ l' A Comissão de que trata este artigo será designada pelo
Chefe do Departamento do Serviço Exterior, que a presidirá, e integrada pelo Chefe da Divisão de Recursos Humanos, pelo Chefe da
Divisão do Pessoal, por representante do Subsecretário-Geral do
Serviço Exterior e por representante do Inspetor-Geral do Serviço
Exterior.
§ 2' O Chefe da Divisão de Recursos Humanos exercerá as
funções de Secretário Executivo da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional.
§ 3' A Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional reunir-se-á no decorrer da terceira semana dos meses de março e de
setembro de cada ano.
§ 4' Ao término de seus trabalhos, a Comissão de Avaliação de
Desempenho Funcional elaborará lista dos Oficiais de Chancelaria e
dos Assistentes de Chancelaria selecionados para promoção por merecimento.

Art. 43. No desenvolvimento de seus trabalhos a Comissão de
Avaliação de Desempenho Funcional apoiar-se-á nos seguintes elementos:
I
II
III

avaliação de desempenho;
análise dos assentamentos pessoais;
resultado de votação horizontal.

Art. 44. A avaliação de desempenho do Oficial de Chancelaria
e do Assistente de Chancelaria, coordenada pela Divisão de Recursos
Humanos, será realizada com base nos seguintes critérios:
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I - produtividade: o volume de trabalho produzido, considerando-se a complexidade, a capacidade de aprendizagem e o tempo
de execução, sem prejuízo da qualidade;
II - proficiência: a capacidade de desempenhar tarefas com
cuidado, exatidão e precisão;

In - disciplina: a observância da hierarquia e o respeito às
normas legais e regulamentares;
IV -

assiduidade: a presença permanente no local de trabalho;

V - pontualidade: o cumprimento do horário estabelecido
para O funcionamento da unidade administrativa;
VI - iniciativa: a capacidade de visualizar situações e agir
prontamente, assim como de apresentar sugestões ou idéias relevantes ao aperfeiçoamento do serviço;
VII
cooperação: a contribuição espontânea ao trabalho de
equipe;
urbanidade: adesão aos princípios e regras de cortesia
VIII
no trato com os superiores hierárquicos, os demais servidores e o
público em geral;
IX - apresentação: a aparência pessoal adequada à condição
de integrante do Serviço Exterior;
§ l' Portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores
estabelecerá O modelo do formulário a ser utilizado para a avaliação
de desempenho, bem como a pontuação atribuída a cada um dos
critérios referidos nos incisos I a IX.
§ 2' A avaliação de desempenho será efetuada pelo integrante
da Carreira de Diplomata a que estiver subordinado o servidor.
§ 3' Será dado conhecimento ao servidor da avaliação a que se
refere o caput deste artigo.
§ 4' O servidor poderá recorrer da avaliação de que foi
objeto, no prazo de cinco dias úteis a partir da data em que dela
teve ciência, mediante requerimento fundamentado à Divisão de
Recursos Humanos.
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§ 5º Caso se configure a situação descrita no parágrafo anterior,
a Divisão de Recursos Humanos solicitará o parecer do Diplomata a
que o servidor esteve anteriormente subordinado.
§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, a Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional levará em conta o parecer das duas
chefias do servidor.
Art. 45. A análise dos assentamentos pessoais a que se refere
o art. 43 consistirá no exame criterioso do histórico funcional do
servidor para apurar a existência de fatos que possam ser considerados relevantes para o processo de aferição do seu desempenho.
Parágrafo único. A Comissão de Avaliação de Desempenho
Funcional atentará especialmente para a ocorrência de registros
elogiosos ou desabonadores, a aplicação de sanções disciplinares, o
desempenho de funções de confiança e de responsabilidade e o exercício em postos cujas condições de vida sejam particularmente difíceis.
Art. 46. Para fins do disposto no inciso Ill do art. 43,os servidores
das Carreiras de Oficial e de Assistente de Chancelaria, encaminharão
à Divisão de Recursos Humanos os nomes daqueles que julgue merecedores de promoção, dentre os candidatos de sua própria classe.
§ 1º Para efeitos deste artigo será utilizada cédula própria onde
serão relacionados candidatos em número não superior ao das vagas
para promoção por merecimento no semestre em que se realize a
votação.
§ 2º A Divisão de Recursos Humanos, com antecedência razoável, dará ciência aos integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria da relação dos candidatos habilitados à promoção, do número de vagas que ocorrerão no semestre e
dos prazos para recebimento das cédulas de votação.
§ 3º Caberá à Divisão de Recursos Humanos apurar o resultado
da votação horizontal, anulando as cédulas que contenham nomes de
servidores não habilitados à promoção ou em número superior ao
limite estabelecido no art. 37.
Art. 47. As promoções do Oficial de Chancelaria e do Assistente de Chancelaria serão efetivadas até o último dia dos meses de
março e setembro, por portaria do Chefe do Departamento do Serviço
Exterior.
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Parágrafo único. Os efeitos financeiros das promoções contarse-ão a partir da publicação do ato correspondente no Boletim de
Serviço.
CAPÍTULO V
Da Lotação e da Remoção
Art. 48. Os integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria
e de Assistente de Chancelaria servirão na Secretaria de Estado e em
postos no exterior.
§ 1" Para os efeitos do disposto neste artigo, a Secretaria de
Estado compõe-se dos órgãos do Ministério das Relações Exteriores
sediados no território nacional.
§ 2" Consideram-se postos no exterior as repartições do Ministério das Relações Exteriores sediadas em país estrangeiro.
Art. 49. O Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chancelaria
cwnprirão estágio inicial mínimo de quatro anos na Secretaria de
Estado das Relações Exteriores.
Art. 50. Os integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria
e de Assistente de Chancelaria em serviço no exterior cumprirão
missão permanente, transitória ou eventual, nos termos da Lei nº
5.809, de 10 de outubro de 1972.
Art. 51. Mediante a remoção, o Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chancelaria são mandados servir em míssão permanente
noexterior ou, estando no exterior, mandados servir na Secretaria de
Estado ou em outro posto no exterior.

Parágrafo único. O ato de remoção para posto no exterior mencionará o prazo máximo de duração da míssão.
Art. 52. O Secretário-Geral das Relações Exteriores é a autoridade competente para remover o Oficial de Chancelaria e O Assistente
de Chancelaria.
Art. 53. As remoções do Oficial de Chancelaria e do Assistente
de Chancelaria para os postos no exterior far-se-ão de acordo com
planos de movimentação preparados pela Divisão do Pessoal.
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Parágrafo único. Na remoção serão observadas as seguintes
disposições:
a) cumprimento de prazo máximo de cinco anos de permanência
em cada posto;

b) cumprimento de prazo máximo de dez anos consecutivos no
exterior, excepcionada a hipótese prevista no art. 62 deste decreto;

c) cumprimento de prazo mínimo de quatro anos de efetivo
exercício na Secretaria de Estado entre duas missões pemanentes no
exterior.
Art. 54. São requisitos para a remoção de integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria da
Secretaria de Estado para posto no exterior ou entre postos no
exterior:
I - atendimento do interesse do serviço e da conveniência da
Administração;
II

III
IV
exterior;

existência de claro de lotação no posto;
respeito aos critérios de remoção entre postos;
observância dos prazos de permanência em posto e no

V - cumprimento do tempo estipulado de efetivo exercício na
Secretaria de Estado;
VI - no caso do Assistente de Chancelaria, aprovação no Curso
de Treinamento para o Serviço no Exterior de que trata o art. 21, §
2º, alínea a.

Art. 55. Marido e mulher, ambos integrantes do Serviço Exterior, somente em conjunto e simultaneamente poderão ser removidos
para o mesmo posto ou postos diferentes na mesma sede, observados
os demais requisitos de remoção previstos em lei e neste regulamento.
Art. 56. Os prazos de trânsito, desligamento e instalação dos
integrantes das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria removidos serão disciplinados em ato do Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981, jul. 1995.

2963

Art. 57. O Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chancelaria
removidos deverão partir para o posto ou para a Secretaria de Estado
dentro do prazo de sessenta dias e apresentar-se até o último dia do
período de trânsito.
§ 1· O prazo de partida de que trata este artigo começará a
correr, na Secretaria de Estado, na data da publicação do ato de
remoção do servidor e, no exterior, na data do recebimento da comunicação oficial daquela publicação.
§ 2· O prazo de partida poderá ser acrescido ou reduzido, em
caráter excepcional, mediante autorização expressa do Subsecretário-Geral do Serviço Exterior.

Art. 58. Os postos no exterior são classificados, para fins de
remoção, em Grupos A, B e C, na forma da Lei n? 7.501, de 1986.
Art. 59. A lotação numérica de cada posto será fixada pelo do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, mediante proposta do
Conselho de Política Externa.
Parágrafo único. Ficarão a critério da Administração a conveniência e a oportunidade do preenchimento de claro de lotação em
posto no exterior.

Art. 60. Nas remoções da Secretaria de Estado para posto no
exterior e de um para outro posto no exterior procurar-se-á compatibilizar a conveniência da Administração com o interesse profissional
do Oficial de Chancelaria e do Assistente de Chancelaria.
§ 1· Antes de serem designados para missões permanentes o
Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chancelaria serão consultados por via oficial acerca de sua preferência entre, pelo menos, dois
postos.
§ 2· O disposto no caput deste artigo não poderá ensejar a
recusa, por parte do servidor, de missão no exterior que lhe seja
destinada na forma do parágrafo anterior e de outras disposições
legais pertinentes.

Art. 61. Na remoção de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria entre postos no exterior, efetivada sempre de acordo
com a conveniência da administração, deverão ser obedecidos os
seguintes critérios:
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I - os que estiverem servindo em postos do GrupoA, somente
poderão ser removidos para postos dos grupos B ou C;
II - os que estiverem servindo em postos do grupo B, somente
poderão ser removidos para postos dos grupos A ou B;
III - os que estiverem servindo em postos do grupo C, somente
poderão ser removidos para postos do Grupo A.
§ 1º As remoções que não se ajustem aos critérios estabelecidos
nos incisos II e III deste artigo somente poderão ser efetivadas
mediante solicitação, por escrito, do interessado, atendida a conveniência da Administração.
§ 2º O Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chancelaria
removidos para a Secretaria de Estado nas condições do parágrafo
anterior, tendo servido apenas em posto do grupo A, não poderão, na
remoção seguinte, ser designados para missão pemanente em posto
daquele mesmo grupo.
Art. 62. O prazo máximo de dez anos consecutivos de permanência no exterior poderá, atendidos a conveniência do serviço e o
interesse do servidor, estender-se a doze anos, desde que, neste prazo,
tenha servido ou venha a servir em posto do grupo C.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o Oficial de Chancelaria
e o Assistente de Chancelaria em missão permanente em posto do
grupo A poderão ter sua permanência prorrogada além do prazo
estabelecido no art. 53, parágrafo único, alínea a.
Art. 63. Contam-se, desde a data de assunção no posto até a
data de partida do posto, incluídos os períodos de licença gozados pelo
servidor, os prazos a que se referem os arts. 53 e 62.
Parágrafo único. O período de trânsito não será computado como
tempo de permanência no posto e no exterior para fins de aplicação
dos prazos máximos citados no caput deste artigo.
Art. 64. Somente em casos excepcionais, justificados pelo interesse do serviço, serão, a critério da Administração, efetuadas remoções para a Secretaria de Estado antes de cumpridos os prazos a que
se referem os arts. 53 e 62.
Art. 65. As missões transitórias de prazo superior a um ano
equiparam-se às missões permanentes, para os efeitos dos arts. 53,
61 e 62.
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CAPÍTULO VI
Disposições Gerais
Art. 66. A primeira composição da Carreira de Oficial de Chancelaria far-se-á com os integrantes da categoria funcional de Oficial
de Chancelaria à data da publicação da Lei n? 8.829, de 1993.

§ P Os Servidores mencionados no caput deste artigo serão
posicionados na nova Carreira em ordem hierárquica decrescente,
mediante o deslocamento de um padrão para cada doze meses de
efetivo exercício no Miuistério das Relações Exteriores.
§ 2Q Se o número de servidores aproveitados em cada classe for
superior àquele previsto no fixo de lotação da Carreira de Oficial de
Chancelaria estabelecido no art. 14, os servidores que ultrapassem os
limites quantativos das classes figurarão como excedentes, até SUa
absorção.
§ 3 Q A absorção a que se refere o parágrafo anterior resultará
de vacâncias decorrentes de exoneração, demissão, aposentadoria,
falecimento, promoção e posse em cargo inacumulável, ressalvada a
hipótese prevista no parágrafo seguinte.
§ 4Q O servidor que figurar na situação de excedente prevista
no § 2Q poderá concorrer a promoção, a qual, se efetivada, não abrirá
vaga na classe a que pertencia o servidor promovido.

Art. 67. A primeira composição da Carreira de Assistente de
Chancelaria far-se-á, salvo opção em contrário, com os servidores do
Mínistério das Relações Exteriores que, à data da publicação da Leí
nQ 8.829, de 1993, preencham os seguintes requisitos:
I - integrem categorias funcionais de nível intermediário
cujas atribuições sejam correlatas às de Assistente de Chancelaria;
II -

tenham cumprido missão no exterior.

§ 1Q A definição das categorias funcionais de atribuições correlatas às do Assistente de Chancelaria, cujos integrantes constituem
a clientela de enquadramento na carreira, será efetuada mediante
ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da
Admiuistração Federal e Reforma do Estado.
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§ 2' O enquadramento dos servidores que atendam aos requisitos estabelecidos no caput deste artigo far-se-á por transformação
dos cargos que ocupam.
§ 3' Os servidores de que trata este artigo serão posicionados
na nova carreira em ordem hierárquica decrescente, mediante o
deslocamento de um padrão para cada doze meses de efetivo exercício
no Ministério das Relações Exteriores.
§ 4' Se o número de servidores aproveitados em cada classe for
superior àquele previsto no fixo de lotação da Carreira de Assistente
de Chancelaria estabelecido no art. 15, os servidores que ultrapassem
os limites quantitativos das classes figurarão como excedentes, até
sua absorção.
§ 5' A absorção a que se refere o parágrafo anterior resultará
de vacâncias decorrentes de exoneração, demissão,aposentadoria,
falecimento, promoção e posse em cargo inacumulável, ressalvada a
hipótese prevista no parágrafo seguinte.

§ 6' Q servidor que figurar na situação de excedente prevista
no § 4' poderá concorrer a promoção, a qual, se efetivada, não abrirá
vaga na classe a que pertencia o servidor promovido.

Art. 68. O servidor que, embora reúna as condições estabelecidas no artigo anterior, não deseje ser enquadrado na Carreira de
Assistente de Chancelaria, deverá manifestar-se nesse sentido por
comunicação oficial dirigida ao Chefe da Divisão de Recursos Humanos, no prazo de trinta dias contados a partir da data de publicação
deste decreto.
Art. 69. Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento
a que se referem os arts. 66 e 67 contam-se a partir da data de entrada
em vigor na Lei n" 8.829, de 22 de dezembro de 1993.
Art. 70. Serão considerados habilitados no Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria (Caoc) e no Curso de Treinamento para
o Serviço Exterior (CTSE), respectivamente, o Oficial de Chancelaria
e o Assistente de Chancelaria que já tenham cumprido missão permanente no exterior à data de entrada em vigor da Lei n" 8.829, de
22 de dezembro de 1993.
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Art. 71. A habilitação nos curso de que trata o art. 41 somente
constituirá requisito para a promoção por merecimento após 23 de
dezembro de 1996.
Art. 72. Os casos omissos serão decididos pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Art. 73. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1995, 174· da Independência e 107· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N· 1.566, DE 21 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n Q 18, entre Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, de 3D de dezembro de

1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Nono
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 18,
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
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DECRETA:
Art. 1° O Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complemenja,
ção Econômica nO 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 24.7.1995, pág. 10973.

DECRETO NO 1.567, DE 21 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n Q 5, entre Brasil e Venezuela, de 30 de

dezembro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que O Tratado de Montevidéu que criou a Associação Latino-Ameicana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo nO 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
modalidade de Acordo Comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de
dezembro de 1994, em Montevidéu, o Vigésimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial nO 5, entre Brasil e Venezuela,
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DECRETA:
Art. 1· O Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 5, entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de julho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 24.7.1995, págs.

10973/10974.

DECRETO NO 1.568, DE 21 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!! 18, entre Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de
1994.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o
Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
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DECRETA:
Art. 1Q O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n'' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1995; 1742 da Independência e 107Q da
República.
MARCO ANTONIO OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado noDO de 24.7.1995, págs. 10974/10980.

DECRETO NO 1.569, DE 21 DE JULHO DE 1995
Altera a redação do art. 1 º do Decreto
n' 408, de 27 de dezembro de 1991, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.242, de 12 de
outubro de 1991, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda).

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 3Q da Lei n" 8.242, de 12 de outubro de 1991.
DECRETA:
Art. 1 O art. 1 do Decreto n? 408, de 27 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Q

Q

«Art. 1Q O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda), órgão colegiado do Ministério da Justiça,
é integrado pelos seguintes representantes:
I -

do Poder Executivo:

a) Ministro de Estado da Justiça, que o presidirá;
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b) Ministro de Estado das Relações Exteriores;
c) Ministro de Estado da Educação e do Desporto;
d) Ministro de Estado da Saúde;
e) Ministro de Estado da Fazenda;
f) Ministro de Estado do Trabalho;
g) Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social;
h) Ministro de Estado da Cultura;
i) Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
j) Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República;

II - das entidades não-governamentais, eleitos na Assembléia realizada pelo Conanda, em 30 de novembro de 1994:
a) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);

b) Sociedade Brasileira de Pediatria;
c) Federação Nacional das Apae's;
d) Associação Nacional de Amigos da Pastoral da Criança
(Anapac);

e) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag);
f) Fundação Fé e Alegria do Brasil;
g) Movimento de Educação de Base (MEB);
h) Associação de Amparo ao Menor Carente (Amencar);
i) Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH);
j) Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua
(MNMMR);

§ l' Os representantes do Poder Executivo poderão Ser
substituídos pelos suplentes por eles indicados.

§ 2' Os membros a que se refere o inciso II deste artigo
poderão ser substituídos, observada a ordem de suplência, pelos
representantes eleitos pelas entidades que se seguem:
a) Visão Mundial;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2917-2981,jul. 1995.

2972
b) Instituto para O Desenvolvimento Integral da Criança e
do Adolescente (Indica);
c) Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE);
d) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS);
e) Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Anced);
f) Fundo Cristão para Crianças (FCC);
g) Federação Nacional da Sociedade Pestalozzi;
h) Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic);
i) Associação Projeto Roda Viva;
j) Federação Espírita Brasileira (FEB);

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Ficam revogados os Decretos n' 695, de 8 de dezembro
de 1992, e n" 1.335, de 9 de dezembro de 1994.

Brasília, 21 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

DECRETO N' 1.570, DE 21 DE JULHO DE 1995
Regulamenta, no âmbito do Ministério
das Relações Exteriores, o Capitulo V da Lei
nO 7.501, de 27 dejunho de 1986, que dispõe
sobre o regime de contratação dos Auxiliares
Locais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 2' do art. 67 daLein'7.501, de 27 de junho de 1986, com a redação
dada pela Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Este decreto regulamenta, no âmbito do Ministério das
Relações Exteriores, a situação dos Auxiliares Locais que prestam
serviços às Repartições no exterior, conforme dispõe o Capítulo V da
Lei nº 7.501, de 27 de junho de 1986.
Art. 2º Auxiliar Local é o brasileiro ou o estrangeiro admitido
localmente por tempo determinado para prestar serviços técnicos,
administrativos ou de apoio que exija, familiaridade com as condiÇões de vida, os usos e os costumes do país onde esteja sediado o
posto.
§ 1º O Auxiliar Local prestará serviços exclusivamente nas
repartições e órgãos para o qual for contratado.
§ 2º É vedada a transferência entre Repartições no exterior de
contrato de trabalho de Auxiliar Local.
Art. 3º O Auxiliar Local poderá ser contratado para os seguintes empregos nas Repartições subordinadas ao Ministério das Relações Exteriores:
I
Auxiliar de Apoio;
II
Auxiliar Administrativo;

III
Auxiliar Técnico;
IV
Assistente Técnico;
V
Diretor e Professor de Centro de Estudos Brasileiros ou
estabelecimentos congêneres.
Art. 4' O Auxiliar de Apoio executará tarefas ligadas à prestação de serviços gerais, definidas em contrato.
Art. 5º O Auxiliar Administrativo, de nível médio, desempenhará atividades de natureza administrativa nas diferentes áreas de
atuação do posto.
Art. 6º O Auxiliar Técnico, de nível médio, será contratado para
a execução de tarefas técnicas nas áreas de comércio exterior, de
cooperação científica, técnica e tecnológica, divulgação cultural, assuntos econôlIÚcos, assuntos administrativos e demais áreas de atuação do posto.
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Art. 7' O Assistente Técnico, de nível superior, será contratado
para a execução de tarefas que requeiram especialilzação nas áreas
de comércio exterior, de cooperação científica, técnica e tecnológica,
divulgação cultural, assuntos econômicos, assuntos admilÚstrativos
e demais áreas de atuação do posto.
Art. 8º O Diretor e o Professor exercerão suas funções em Centro de Estudos Brasileiros ou estabelecimentos congêneres, mantidos
pelo Ministério das Relações Exteriores, encarregados do ensino da
Língua Portuguesa e da Literatura Brasileira.
Art. 9º A contratação do Auxiliar Local dependerá de processo
seletivo público e da existência de vaga na lotação fixada para cada
Repartição, mediante ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Os auxiliares e assistentes técnicos deverão ser aproveitados
nos diversos setores dos postos de acordo com suas especializações.
Parágrafo único. As normas gerais de realização do processo
seletivo serão estabelecidas em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 10. Satisfeitas as exigências da legislação trabalhista local
e as do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 7.501, de 1986, será
requerido para contratação como Auxiliar Local:
I - comprovação de situação regular de residência e de
permissão legal para o exercício de atividade remunerada, nos termos
da legislação local, no caso de brasileiros ou de nacionais de terceiros
países;
H - aptidão fisica e mental, comprovada por instituição
oficial ou médico indicado pela repartição que promover a seleção;
IH - certificado de formação de nível médio para o emprego
previsto no inciso H do art. 3' deste decreto;
IV - certificado de formação de nível médio e formação técnica para o emprego previsto no inciso IH do art. 3º deste decreto e
conforme a área a que for concorrer;
V - certificado de formação de nível superior com especialização para os empregos previstos nos incisos IV e V do art. 3º deste
decreto e conforme a área a que for concorrer;
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VI

idade mínima de dezoito anos;

VII
atestado de bons antecedentes ou equivalente;
VIU
aprovação em processo seletivo.
§ l' A comprovação dos requisitos nos incisos I a VII deverá ser
apresentada no ato da inscrição do candidato ao processo seletivo de
que fará parte.
§ 2' Os candidatos brasileiros também deverão comprovar, no
ato da inscrição, prova de quitação com o serviço militar, para pessoas

do sexo masculino, com as obrigações eleitorais e apresentar declaração de que não ocupam cargos, empregos ou funções públicas.
§ 3' O Processo seletivo constará de avaliação da capacitação
do candidato, nas disciplinas inerentes às atribuições do emprego a
que se candidata e do idioma local e/ou da língua estrangeira de uso
corrente no país, dando-se preferência, em condições de igualdade de
competência específica, a quem possuir melhores conhecimentos da
língua portuguesa.
Art. 11. Ao Diretor de Centro de Estudos Brasileiros ou estabelecimentos congêneres será, ademais, exigido:

I -

formação de nível superior compatível com as funções que

irá desempenhar;

U - cumprimento das disposições constantes do Ajuste Tripartite celebrado entre o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério da Cultura sobre a
gestão e o funcionamento da Rede de Centros de Estudos e de
Leitorados no exterior, em especial as cláusulas terceiras, inciso IH,
e oitava do mencionado Ajuste Tripartite.

Art. 12. Ao professor de Centro de Estudos Brasileiros ou estabelecimentos congêneres será ademais, exigido:
I - formação de nível superior e habilitação específica para o
ensino da Língua Portuguesa e da Literatura Brasileira;
U - cumprimento das disposições constantes do inciso U do
artigo anterior;
UI - observância das diretrizes e normas para o ensino da
Língua Portuguesa e da Literatura Brasileira que venham a ser
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estabelecidas pela Comissão Permanente de Língua Portuguesa para
estrangeiros, prevista no Ajuste Tripartite, referido no inciso II do
artigo anterior.
Art. 13. A mudança de um para outro emprego de Auxiliar
Local só poderá ocorrer mediante o preenchimento dos requisitos
específicos exigidos e aprovação no processo seletivo público promovido para preenchimento de vaga.
Art. 14. A contratação de Auxiliar Local dependerá de disporábilidade orçamentária.
Art. 15. As relações trabalhistas e previdenciárias referentes
aos Auxiliares Locais serão regidas pela legislação vigente no pais em
que estiver sediada a repartição.
Parágrafo único. É obrigatória a filiação dos Auxiliares Locais
ao sistema previdenciário do país em que estiver sediada a repartição,
ressalvado o disposto nos arts. 17 e 23 deste decreto.
Art. 16. Ao Auxiliar Local que, por força da legislação local, não
fizer jus a assistência médica provida pelo Estado estrangeiro, será
assegurada assistência médica, extensivas aos dependentes, equivalente à prestada pelo sistema oficial do pais sede da repartição,
mediante a contratação de empresa privada de notória idoneidade,
tradição e eficiência no ramo.
§ 1· Na lacuna da lei local, consideram-se dependentes para
efeitos deste artigo:
a) Cônjuge ou companheiro;
b) filhos ou enteados até 21 anos, não percebendo rendimento do
trabalho ou de qualquer outra fonte em valor igual ou superior ao
salário mínimo vigente na localidade onde estiver sediada a repartição, e vivam na companhia do Auxiliar;
§ 2· O disposto neste artigo não se aplica ao dependente que
fizer jus à assistência médica oferecida pelo sistema oficial local.
Art. 17. Os Auxiliares Locais brasileiros que, em razão de proibição da legislação local, não possam filiar-se ao sistema previdenciário do
pais de domicílio, serão inscritos na previdência social brasileira.

Art. 18. Portaria interministerial dos Ministros das Relações
Exteriores e da Previdência e Assistência Social estabelecerão os
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ocedimentos administrativo~": serem utili.z~dos para:, filiação
pr recolhimento das contribuições dos Auxiliares Locais que se
e o uadrem na situação descrita no artigo anterior, bem como os
anq anismo S para a concessão dos benefícios a que venham a fazer
ec

m

jus.

Art. 19. A retribuição mensal do Auxiliar Local, respeitada a
legislação ~ocal, não poderá e:"c_eder a do Oficial de Chancelaria da
classe illlclallotado na repartição.
Parágrafo único. A remuneração do Auxiliar Local levará em
conta aS condições do mercado e da legislação locais.

Art. 20. Não poderá ser recontratado por outra repartição no
exterior o Auxiliar Local demitido por falta grave.
Art. 21. O direito de opção de que trata o art. 15 da Lei nO 8.745,
d 9 de dezembro de 1993, refere-se à situação previdenciária do
A':u&iar Local na data de entrada em vigor da referida lei.
§ 12 O prazo de noventa dias para o exercício do direito de opção
começa a contar três meses após a data da publicação do presente
decreto.
§ 22 Em nenhuma hipótese o exercício dessa opção pelo Auxiliar
Local poderá criar situação de irregularidade perante a legislação
previdenciária local.

Art. 22. Até 30 de dezembro de 1995, serão regularizadas as
situações dos Auxiliares Locais que vinham percebendo vantagens e
beneficios na legislação trabalhista do pais em que estiver sediada a
repartição.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplicará
quando a legislação local obrigar a manutenção das referidas vantagens e benefícios.

Art. 23. Os Auxiliares Locais contratados a partir da entrada
em vigor do presente decreto farão jus exclusivamente a vantagens e
benefícios previstos na legislação trabalhista e previdenciária local,
na forma deste regulamento.
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Art. 24. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1995; 174" da Independência e 107 Q da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.571, DE 25 DE JULHO DE 1995
Prorroga o prazo de utilização, no comér-

cio interno, de container estrangeiro e seus
acessórios, de que trata o Decreto n!1 1.214,
de 8 de agosto de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 11, parágrafo único, da Lei n? 6.288, de 11 de dezembro de
1975,
DECRETA:
Art. F Fica prorrogado, por mais doze meses, o prazo de utilização, no comércio interno, de container estrangeiro e seus acessórios,
de que trata o Decreto nQ 1.214, de 8 de agosto de 1994.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174 Q da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
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DECRETO Nº 1.572, DE 28 DE JUNHO DE 1995
Regulamenta a mediação na negociação
coletiva de natureza trabalhista e dá outras
providências.

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

Art. 1º A mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista será exercida de acordo com o disposto deste decreto.
Art. 2º Frustrada a negociação direta, na respectiva data-base
anual, as partes poderão escolher, de comum acordo, mediador para
composição do conflito.
§ 1º Caso não ocorra a escolha na forma do caput deste artigo,
as partes poderão solicitar, ao Ministério do Trabalho, a designação
de mediador.

§ 2" A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar de negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador.
§ 3º A designação de que tratam os parágrafos anteriores poderá recair em:
a) mediador previamente cadastrado nos termos do art. 4º desde
que as partes concordem quanto ao pagamento dos honorários por ele
proposto por ocasião da indicação; ou

b) servidor de quadro do Ministério do Trabalho, sem ônus para
as partes.

Art. 3º Nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo anterior, a
designação do mediador competirá:
I - ao Delegado Regional do Trabalho, quando se tratar de
negociação de âmbito local ou regional; ou
II - ao Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do
Trabalho, na hipótese de negociação de âmbito nacional.
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Art. 42 O Ministério do Trabalho manterá cadastro de profís.
sionais para o exercício da função de mediador, para subsidiar a
escolha pelas partes.
§ 1Q A inscrição far-se-á, mediante requerimento do interessa_
do, perante a Delegacia Regional do Trabalho, desde que o requerente
demonstre:
a) comprovada experiência na composição dos conflitos de natureza trabalhista;

b) conhecimentos técnicos relativos às questões de natureza
trabalhista.

§ 2 2 Preenchidos os requisitos referidos no parágrafo anterior, caberá ao Delegado Regional do Trabalho expedir o competente ato declaratório, que será publicado do Diário Oficial da
União.
§ 3 2 O credenciamento terá validade pelo prazo de três anos
contados da data de sua publicação, facultado ao Delegado Regional
do Trabalho o respectivo cancelamento, mediante despacho fundamentado.
§ 4 2 É vedado o credenciamento de servidores públicos ativos.

Art. 52 O mediador designado terá o prazo máximo de trinta
dias para a conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso

com as partes interessadas.
Parágrafo único. Tendo em vista circunstâncias de ordem pública, o Delegado Regional do Trabalho poderá solicitar redução no prazo
de negociação.

Art. 62 Não alcançado o entendimento entre as partes, na negociação direta ou por intermédio de mediador, lavrar-se-á, de imediato, ata contendo:
I
II

as causas motivadoras do conflito;
as reivindicações de natureza econômica.

Art. 72 O ministro de Estado do Trabalho expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2917-2981,jul. 1995.

2981

Art. 8" Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.
. 28 de julho de 1995; 174" da Independência e 107" da
Brasíha,
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiua
Reinhold Stephanes
José Serra
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Aprova o aumento de capital da Companhia Nacional de Abastecimento e altera o
seu Estatuto.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aprovado o aumento do capital social da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de R$ 676,33 (seiscentos e
setenta e seis reais e trinta e três centavos) para R$ 40.326.875,30
(quarenta milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e
cinco reais e trinta centavos), decorrente das incorporações de Reservas de Capital, no valor de R$ 21.475.076,89 (vinte e um milhões,
quatrocentos e setenta e cinco mil, setenta e seis reais e oitenta e nove
centavos), Reservas de Reavaliação, no valor de R$ 4.939,63 (quatro
mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos),
Reservas de Lucros, no valor de R$ 174.252,58 (cento e setenta e
qnatro mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e oito
centavos) e Reserva Especial, no valor de R$ 18.671.929,87 (dezoito
milhões, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais

e oitenta e sete centavos).
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Art. 2· Os arts. 9· e 16 do Estatuto da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), aprovado pelo Decreto n· 369, de 19 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 9· O Capital Social da Conab é de R$ 40.326.875,30
(quarenta milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e
setenta e cinco reais e trinta centavos), dividido em 1.859,907
(um milhão, oitocentos e cinqüenta e nove mil e novecentos e sete)
ações ordinárias escriturais e sem valor nominal, integralmente
subscritas pela União Federal.
..................................•..•..................................................................»

«Art. 16. Ao Conselho de Administração, ouvido o Ministério da Fazenda, nos casos previstos no art. F do Decreto n'' 1.091,
de 21 de março de 1994, compete:
........................................................................................................)}

Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes

(2) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento da União, em favor
da Justiça do Trabalho, crédito suplementar
no valor de R$ 1.679.336,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçaTn€ntos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, incisos I, alínea a e Il, da Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
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DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 1.679.336,00 (um milhão, seiscentos e
setenta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 4.7.1995, págs. 9885/9886.

(3) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 14.981.860,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso IH, alínea b, da Lei n? 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

.
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 14.981.860,00 (quatorze milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta reais) para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são oriundos de incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados nos Anexos H e IH deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 4.7.1995, pãgs. 9886/9887.

(4) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Estrela da Paz, localizada no Município de Jutai, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o art. 19, § I', da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9' do
Decreto n' 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa aprovada pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da Terra Indígena
Estrela da Paz, localizada no Município de Jutai, Estado do Amazonas, caracterizada de posse tradícional e permanente do Grupo Indígena 'I'ikuna, com superfície de 12.876.4893 ha (doze mil, oitocentos
e setenta e seis hectares, quarenta e oito ares e noventa e três
centiares) e perímetro de 53.559,29m (cinqüenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e nove metros e vinte e nove centímetros).
Art. 2' A Terra Indígena de que trata este decreto tem os limites
Norte: partindo do marco M-01, de coordenadas geográficas
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02'50'40,744"8 e 66'55'37,946"WGr., localizado na margem direita do
Rio Jutaí, segue por este, a jusante, com a distância de 11.547,81
metros, até o Marco M-18, de coordenadas geográficas
02'46'41,225" S e 66'50'56,603"WGr., localizado na confluência de
um Furo; daí, segue por este, com a distância de 4.130,68 metros,
até o Marco M-17, de coordenadas geográficas 02'45'49,154"8 e
66'48'59,801"WGr, localizado na confluência com o Igarapé Açu.
Leste: do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Açu, a montante,
com a distância de 8.669,33 metros, até o Marco M-161, de coordenadas geográficas 02'49'28,311"8 e 66'48'32,132"WGr., localizado na
Foz do Igarapé Escondido; daí, segue por este, a montante, com a
distância de 4.775,43 metros, até o Marco M-15, de coordenadas
geográficas 02'50'48,528"8 e 66'49'12,687''WGr., daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 191'27'07,0"e 2.275,43 metros,
até o Marco M-14, de coordenada geográfica 02'52'01,137"8 e
66'49'27,174''WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute, e
distância de 191'27'19,0"e 1.759,35 metros, até o Marco M-13, de
coordenadas geográficas 02'52'57,278"8 e 66'49'38,378''WGr., daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 191'27'31,00 e
1.991,39 metros, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas
02'54'00,823"8 e 66'49'51,063''WGr., daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 191'27'35,9" e 2.042,22 metros, até o
Marco M-ll, de coordenadas geográficas 02'55'05,989"8 e
66'50'04,073''WGr. Sul: do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 284'21'39,5" e 1.749,80 metros, até
o Marco M-10, de coordenadas geográficas 02'54'51,970"8 e
66'50'58,972''WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 284'21'47,8" e 2.291,29 metros, até o Marco M-09, de
coordenadas geográficas 02'54'33,608"8 e 66'52'1O,860"WGr., daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 284'21'59,9" e
2.052,34 metros, até o Marco M-08, de coordenadas geográficas
02'54'17,155"8 e 66'53'15,251''WGr., daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 284'22'07,9" e 1.414,99 metros, até o
Marco M-07, de coordenadas geográficas 02'54'05,817"8 e
66'53'59,613''WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 332'11'56,2" e 1.648,20 metros, até o Marco M-06, de
coordenadas geográficas 02'53'18,411"8 e 66'54'24,585"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Bugari. Oeste: do marco antes
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descrito, segue pelo Igarapé Bugari, a jusante, com a distância
de 2.352,48 metros, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas
02252'17,859"8 e 6°53'47,912"WGr., localizado na margem esquerda
do citado Igarapé; dai, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 298°05'43,4" e 626,10 metros, até o Ponto EL-161, de
coordenadas geográficas 02°52'08,295" 8 e 66°54'05,808"WGr., dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 320°43'09,0" e
290,91 metros, até o Ponto EL-159, de coordenadas geográficas
02°52'00,977"8 e 66°54'11,784"WGr., dai, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 314°30'16,8" e 229,50 metros, até o Marco
M-04, de coordenadas geográficas 02°51,55,750"8 e 66°54'17,092"_
WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
329° 13'32,4" e 105,77 metros, até o Ponto EL-157, de coordenadas
geográficas 02°51'52,796"8 e 66°54'18,849"WGr., dai, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 341°09'40,0" e 1.198, 25
metros, até oMarco M-03, de coordenadas geográficas 02°51'15,908"8
e 66°54'31,441"WGr., dai, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 299°46'07,5" e 711,18 metros, até o Ponto EL-150, de
coordenadas geográficas 02°51'04,452"8 e 66°54'51,445"WGr., dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 305°06'49,0" e
523,60 metros, até o Ponto EL-148, de coordenadas geográficas
02°50'54,675"8 e 66°55'05,327"WGr., dai, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 315°35'40,4" e 112,71 metros, até o Ponto
EL-14 7, de coordenadas geográficas 02°50'52,058"8 e
66 055'07,885'WGr., dai, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 321°15'06,1" e 344,51 metros, até o marco M-02, de
coordenadas geográficas 02°50'43,326"8 e 66°55'14,880"WGr., dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 276°20'24,6" e
477,49 metros, até o Ponto EL-144, de coordenadas geográficas
02°50'41,637"8 e 66°55'30,246"WGr., daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 276°40'56,8" e 239,46 metros, até o Marco
M-Ol, início da descrição deste perímetro.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 3 de julho de 1995; 174 2 da Independência e 107 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
NelsonA. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101,juJ. 1995.

2989
(5) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Guarani de Bracui, localizada no Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o art. 19, parágrafo 1°, da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e
art. 9° do Decreto n" 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1° Fica homologada a demarcação administrativa aprovada pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da Terra Indígena
Guarani de Bracuí, localízada no Município de Angra dos Reis, Estado
do Rio de Janeiro, caracterizada de posse tradicional e permanente
do Grupo Indígena Guarani M'Byá, com superfície de 2.127,8664 ha
(dois mil cento e vinte e sete hectares, oitenta e seis ares e sessenta
e quatro centiares) e perímetro de 25.254,98 metros (vinte e cinco mil,
duzentos e cinqüenta e quatro metros e noventa e oito centímetros).
Art. 2° A Terra Indígena de que trata este decreto tem os
seguintes limites: Norte: partindo do Ponto Digitalizado D-01 de
coordenadas geográficas aproximadas 22°52'09,229"8 e
44°24'40,992''WGr., localizado na confluência do Córrego da Canela
Preta com o Rio Caracatinga, segue pelo citado córrego, a montante,
com a distância de 3.182,11 metros, até o Marco M-01 de coordenadas
geográficas 22°51'30,089" 8 e 44°23'04,354"WGr., localizado na sua
cabeceira; daí, segue por uma linha reta, com azimute médio e
distância de 103°56'46,0" e 501,09 metros, até o Marco M-02-8AT-04
de coordenadas geográficas 22°51'33,950"8 e 44°22'47,272''WGr., localizado na cabeceira de um córrego sem denominação; daí, segue por
este ajusante, com a distância de 523,43 metros, até o Ponto Digitalizado D-02 de coordenadas geográficas aproximadas 22°51'47,110"8
e 44°22'39,840"WGr., localizado na confluência com o Rio Parado: daí,
segue por este, a jusante, com a distância de 1.974,70 metros, até o
Ponto Digitalizado D-03 de coordenadas geográficas aproximadas
22°51'12,818"8 e 44°21'46,229"WGr., localizado na confluência com o
Rio Ariró; daí, segue por este, a jusante, com a distância de 2.290,10
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metros, até o Ponto Digitalizado D-04 de coordenadas geográficas
aproximadas 22"51'40,515"8 e 44"20'47,884''WGr., localizado na Foz
do Córrego do Pinga. Leste: do ponto antes descrito, segue pelo
Córrego do Pinga, a montante, com a distância de 2.516,39 metros,
até o marco M-03=8AT-03 de coordenadas geográficas 22"52'26,285"8
e 44"21'54,665''WGr., localizado em sua cabeceira; daí, segue por uma
linha reta, com azimute médio e distância de 253"10'12;0" e 1.336,19
metros, até o Marco M-04 de coordenadas geográficas 22"52'39,043"8
e 44"22'39,491"WGr., localizado na margem esquerda de um córrego
sem denominação, formador do Rio Florestão; daí, segue por este, a
jusante, com a distância de 1.714,63 metros, até o Ponto Digitalizado
D-05 de coordenadas geográficas aproximadas 22"53'29,701"8 e
44"22'29,393"WGr., localizado na confluência de outro córrego sem
denominação, formador do Rio Florestão; daí, segue pelo citado córrego, a montante, até o Marco M-05 de coordenadas geográficas
22"53'31,065"8 e 44"22'33,726"WGr., localizado na margem direita,
na interseção aproximada da Cota de Curva de 300 metros; daí, segue
acompanhando aproximadamente a citada cota, com a distância de
1.628,38 metros, até o Ponto P-01 de coordenadas geográficas
22"54'03,881"8 e 44"22'29,974"WGr., localizado próximo de uma cerca; daí, segue por esta, com a distância de 191,40 metros, até o Marco
M-06 de coordenadas geográficas 22"54'09,079"8 e 44"22'26,391"_
WGr., localizado na cabeceira do Córrego do Imbú; daí, segue por este,
a jusante, com a distância de 1.159,67 metros, até o Marco M-07 de
coordenadas geográficas 22"54'39,219"8 e 44"22'48,047''WGr., localizado na sua Margem direita. Sul: do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute médio e distância de 266"37'47,6" e
996,70 metros, até o Marco M-07/A de coordenadas geográficas
22"54'41,260"8 e 44"23'22,965"WGr., localizado no bordo direito da
estrada de acesso à aldeia indígena; daí, segue por uma linha reta,
com azimute médio e distância de 267°50'10,7" e 120,03 metros, até
o Marco M-07/B de coordenadas geográficas 22"54'41,423"8 e
44"23'27,175"WGr, localizado na margem esquerda de um córrego
sem denominação; daí, segue por este, a montante, com a distância
de 416,24 metros, até o Marco M-08 de coordenadas geográficas
22"54'29,956"8 e 44"23'22,473"WGr., localizado na sua margem direita; daí, segue por uma linha reta, com azimute médio e distância de
288"17'21,2" e 1.346,83 metros, até o Marco M-09 de coordenadas
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geográficas 22'54'16,382"8 e 44'24'07,423"WGr., localizado na interseção da Cota de Curva de 300 metros. Oeste: do marco antes descrito,
segue acompanhando aproximadamente a Cota de Curva de 300
metros, com a distância de 2.597,07 metros, até O Marco M-10 de
coordenadas geográficas 22'53'12,022"8 e 44'24'21,141"WGr., localizado na margem esquerda do Córrego Fundo; daí, segue por este a
jusante, com a distância de 550,68 metros, até o Ponto digitalizado
D-06 de coordenadas geográficas aproximadas 22'53'20,953"8 e
44'24'37,019''WGr., localizado na confluência com o Rio Caracatinga;
daí, segue por este, a montante, com a distância de 2.267,11 metros,
até o Ponto digitalizado D-01, início da descrição deste perimetro.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim

(6) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Lago do Beruri, localizada no Município de Beruri, Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o art. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9' do
Decreto n' 22, de 4 de fevereiro de 1991.
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa aprovada pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da Terra Indígena Lago
do Beruri, localizada no Município de Beruri, Estado do Amazonas,
caracterizada de posse tradicional e permanente do Grupo Indígena
Tikuna, com superfície de 4.080.3690ha (quatro mil e oitenta hectares, trinta e seis ares e noventa centiares) e perímetro de 49.517,47m
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(quarenta e nove mil quinhentos e dezessete metros e quarenta e sete
centímetros).
.
Art. 2" A Terra Indígena de que trata este decreto tem os
seguintes limites: Norte: partindo do Marco ME-1801 de coordenadas
geográficas 03"46'24,326"8 e 61"16'54, 707"WGr., situado na cabeceira
do Igarapé Ajará, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 136"17'08,01"e 1.372,37 metros, até o Marco ME-821 de coordena,
das geográficas 03"46'56,556"8 e 61"16'23,908"WGr.; daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 136"17'06,2" e 1.970,31
metros, até o Marco ME-822 de coordenadas geográficas
03"47'42,828"8 e 61"15'39,689"WGr., situado na esquerda de um
igarapé sem denominaçâo; daí segue por este, a jusante, com uma
distância de 5.058,64 metros, até o Ponto digitalizado P-Ol de coordenadas geográficas aproximada 03"47'40,483"8 e 61"13'24,635"_
WGr., situado na confluência com o Lago Cayiano. Leste: do mar
ponto descrito, segue margeando o referido lago, no sentido sul, com
uma distância de 1.226,48 metros, até o Ponto digitalizado P-02 de
coordenadas geográficas 03"48'18,289"8 e 61"13'14,523"WGr.; situado na confluência com um igarapé sem denominação. 8ul: do ponto
antes descrito, segue pelo referido igarapé, a montante, com uma
distância de 5.055,32 metros, até o Marco ME-823 de coordenadas
geográficas 03"49'47,110"8 e 61"15'12,501"WGr.; situado em cabeceira; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
262"22'48,8" e 1.740,52 metros, até o Marco ME-824 de coordenadas
geográficas 03"49'54,737"8 e 61"16'08,396"WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 262"22'23,6" e 2.887,25 metros,
até o Marco ME-1802A de coordenadas geográficas 03"50'07,399"8 e
61"17'41,118"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 262"23'10,5" e 35,87 metros, até o Marco 8AT-1802 de
coordenadas geográficas 03°50'07,556"8 e 61°17'42,270''WGr.; situado na cabeceira do Igarapé Argelim.Oeste: do marco antes descrito,
segue pelo referido igarapé, a montante, com uma distância de
17.435,60 metros, até o Ponto digitalizado P-03 de coordenadas geográficas aproximada 03°48'57,191"8 e 61°18'53,455"WGr., situado na
confluência com o igarapé Ajará; daí, segue por este, a montante, com
uma distância de 12.735,10 metros, até o Marco ME-180l, início da
descrição deste perímetro.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 3 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson Jobim

(7) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Homologa a demarcação administrativa
da Reserva Indígena Ilha do Camaleão, localizada no Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV do art. 84, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 19, § 1', e 26, parágrafo único, alínea a, da Lei
n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da Constituição Federal, a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da Reserva Indígena Ilha do Camaleão, localizada no Município de Anamã, no Estado do Amazonas, com
superficie de 236,78 (duzentos e trinta e seis hectares e setenta e oito
ares) e perímetro de 9.638,30 metros (nove mil, seiscentos e trinta e
oito metros e trinta centímetros).
Art. 2' A Reserva Indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte!Leste: partindo do Marco M-901 de coordenadas geográficas 03°40'30,510"8 e 61"30'44,621"WGr., localizado
na margem do Rio Solimões e na confrontação com o loteamento do
Incra, imóvel Cabaliana (Lote 285), segue confrontando com citado
loteamento, passando pelos seguintes Marcos: M-24 de coordenadas
geográficas 03°40'21,984"8 e 61°30'31,203"WGr.; M-23 de coordenadas geográficas 03°40'17,244"8 e 61°30'25,029"WGr.; M-22 de coordenadas geográficas 03°40'14,793"8 e 61°30'18, 776"WGr., M-21 de coordenadas geográficas 03°40'13,026"8 e 61"30'14,962"WGr.; M-20 de
coordenadas geográficas 03°40'10,695"8 e 61°30'07,333"WGr.; M-19
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de coordenadas geográficas 03'40'09,558"8 e 61'30'OO,427"WGr., M18 de coordenadas geográficas 03'40'06,910"8 e 61'29'49,793"WGr.;
M-17 de coordenadas geográficas 03'40'06,644"8 e 61'29'44,344"_
WGr.; M-16 de coordenadas geográficas 03'40'06,504"8 e
61'29'35,594WGr.; M-15 de coordenadas geográficas 03'40'05,931"8
e 61"29'29,344"WGr.; M-14 de coordenadas geográficas 03'40'05,868"8 e
61'29'22,935"WGr.; M-13 de coordenadas geograficas 03'40'05,073"8
e 61'29'17,324"WGr.; M-12 de coordenadas geográficas
03'40'04,263"S e61'29'12,927"WGr.; M-ll de coordenadas geograficas
03'40' 02,820" Se 61'29'05,433''WGr.; M-lO de coordenadas geográficas
03'40'02,781"8 e 61'29'02,135"WGr.; M-09 de coordenadas geográficas 03'40'00,599"8 e 61'28'54,429"WGr.; M-08 de coordenadas gcográficas 02'39'59,189"8 e 61'28'50,873''WGr.; M-07 de coordenadas
geográficas 03'39'57,951"8 e 61'28'47,144"WGr.; M-06 de coordenadas geográficas 03'39'54,467"8 e 61'28'39,285"WGr.; até o marco
M-04 de coordenadas geográficas 03'39'53,466"8 e 61'28'26,123"WGr.; situado na margem do rio Solimões (do Marco M-901 ao M-04
confronta-se com os seguintes lotes: 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304).
8ul/Oeste: do marco antes descrito, segue pelo rio Solimões, a montante, até o Marco M-901, início da descrição deste perimetro.

Art. 3º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080

Nelson Jobim

(8) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
H onwloga a demarcação administrativa
da Terra Indígena Yui-Uatn-In, localizada ao
Município de Amaturá, Estado do A.m.azonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
<';01. LeIS
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o art. 19, § 1', da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9' do
Decreto n° 22, de 4 de fevereiro de 1991.
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa aprovada pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da Terra Indígena
Vui-Uatá-In, localizada no Município de Amaturá, Estado do Amazonas, caracterizada de posse tradicional e permanente do Grupo Indígena Tukuna, com a superfície de 121.198,5999ha (cento e vínte e um
mil cento e noventa e oito hectares, cinqüenta e nove ares e noventa
e nove centiares) e perímetro de 191.699,00 metros (cento e noventa
e um mil, seiscentos e noventa e nove metros).
Art. 2' A Terra Indígena de que trata este decreto tem os
seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-1089 de coordenadas geográficas 03°24'27,492"8 e 68°35'37,900"WGr., situado na confluência do Igarapé do Mudo com o Rio Solimões, segue pelo referido
rio, a jusante, com uma distância de 5.944,64 metros, até o Marco
8AT-1090 de coordenadas geográficas 03°24'25,699"8 e
68°32'41,287"WGr., situado na margem direita do Rio Solimões; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 182°05'05,1"e
2,025,50 metros, até o Marco ME-02 de coordenadas geográficas
03°25'31,623"8 e 68°32'43,644"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 182°05'19,2" e 1.944,30 metros, até o
Marco ME-03 de coordenadas geográficas 03°26'34,905"8 e
68°32'45,911"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 182°05'40,4" e 1.954,63 metros, até o Marco ME-04 de
coordenadas geográficas 03°27'38,522"8 e 68°32'48,196"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 182°05'57,3" e
244,11 metros, até o Marco ME-05 de coordenadas geográficas
03°27'46,467"8 e 68°32'48,482"WGr., situado na margem direita do
Igarapé Acuruí ou Amaturá; daí, segue por este, ajusante, com uma
distância de 11.962,91 metros, até o Ponto digitalizado P-01 de
coordenadas geográficas 03"27'10,506"8 e 68°27'48,019"WGr., situado na confluência do Igarapé Água Clara; daí, segue por este, a
montante, com uma distância de 3.230,60 metros, até o Marco 8AT1091 de coordenadas geográficas 03"25'42,419"8 e 68"27'44,414"WGr.,
situado na sua cabeceira; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 90°17'17,1" e 168,85 metros, até o Marco MO-07 de
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coordenadas geográficas 03"25'42,433"8 e 68"27'38,942"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 90"16'48,2" e
1.754,90 metros, até o Marco ME-08 de coordenadas geográficas
03"25'42,690"8 e 68"26'42,068"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 90"16'19,4" e 2.027,50 metros, até o Marco
ME-09 de coordenadas geográficas 03"25'42,965"8 e
68"25'36,361'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 90"15'53,5" e 2.005,91 metros, até o Marco ME-lO de
coordenadas geográficas 03"25'43,227"8 e 68"24'31,354"WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 90°15'26,9" e
2.096,12 metros, até o Marco ME-11 de coordenadas geográficas
03"25'43,491"8 e 68"23'23,423"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 90"15'01,6" e 1.890,07 metros, até o Marco ME-12
de coordenadas geográficas 03"25'43,720"8 e 68"22'22,170"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 90"14'28,7" e
2.126,07 metros, até o Marco ME-13 de coordenadas geográficas
03"25'43,966"8 e 68"21,13,269"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 90"14'05,6" e 4.082,35 metros, até o Marco
ME-15 de coordenadas geográficas 03"25'44,419"8 e
68"19'00,970"Gr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 90"13'18,0" e 2.111,29 metros, até o Marco ME-16 de
coordenadas geográficas 03"25'44,635"8 e 68"17'52,549"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 90"12'52,4" e
2.131,38 metros, até o Marco ME-17 de coordenadas geográficas
03"25'44,843"8 e 68"16'43,47TWGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 90"12'27,5" e 1.349,33 metros, até o Marco
SAT-1092 de coordenadas geográficas 03"25'44,969"8 e
68"15'59,749"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Camilo; daí,
segue por este, ajusante, com uma distância de 10,065,91 metros, até
o Marco 8AT-24 de coordenadas geográficas 03"22'53,799"8 e
68"14'05,210"WGr., situado na sua confluência com o Igarapé Acuruí
ou Arnaturá. Leste: do marco antes descrito, segue pelo Igarapé
Acuruí ou Arnaturá, a montante, com uma distância de 2.643,20
metros, até o Ponto digitalizado P-02 de coordenadas geográficas
aproximadas 03"23'33,755"8 e 68"13'50,817"WGr., situado na confluência com o Igarapé Machado; daí, segue por este, a montante, com
uma distância de 11.722,33 metros, até o Ponto digitalizado P-03 de
coordenadas geográficas aproximadas 03"28'01,598"8 e
68"12'16,664"WGr., situado na confluência do Igarapé Machado com
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Claro; daí, segue por este, a montante, com uma distância de
~2.352,16 metros, até ,0 Marco ME-36 de coordenadas geográficas
03°33'12,306"8 e 68°10 39,403'WGr.; daí, segue por uma linha reta,
om azimute e distância de 257°31'28,6" e 470,09 metros, até o
MarcoMO-37 de coordenadas geográficas 03°33'15,626"8 e
6801O'54,276''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 257°30'18,5" e 2.107,67 metros, até o Marco ME-38 de
coordenadas geográficas 03°33'30,535"8 e 68°12'00,957''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 257°29'13,5" e
1.997,82 metros, até o Marco MO-39 de coordenadas geográficas
03'33'44,686"8 e 68'13'04,159''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 257'28'35,7" e 188,87 metros, até o Marco
SAT-1093 de coordenadas geográficas 03°33'46,024"8 e
68'13'10,134'WGr., situado na confluência do Igarapé Branco com o
Igarapé Tucum; daí, segue por este, a montante, com uma distância
de 3.830,75 metros, até o Ponto digitalizado P-04 de coordenadas
geográficas aproximadas 03'34'10,207"8 e 68'14'46,061"WGr.; daí
segue por uma linha reta, com uma distância de 13.931,988 metros,
até oPonto digitalizado P-05/A de coordenadas geográficas aproximadas 03'34'10,207"8 e 68'14'46,061''WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 230°47'55,3" e 148,72 metros, até o
Marco 8AT-1094 de coordenadas geográficas 03°41'17,729"8 e
68°15'44,590"WGr., situado em sua cabeceira; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 218°35'43,5" e 36,12 metros,
até o Marco MO-41 de coordenadas geográficas 03°41'18,649"8 e
68°15'45,320"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 218°35'56,1" e 2.113,44 metros, até o Marco MO-42 de
coordenadas geográficas 03°42'12,475"8 e 68°16'28,017''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 218°36'04,9" e
132,58 metros, até o Marco ME-43 de coordenadas geográficas
03°42'15,852"8 e 68°16'30,696'WGr. Sul: do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 269°57'26,2" e
2.030,46 metros, até o Marco ME-44 de coordenadas geográficas
03°42'15,954"8 e 68°17'36,517WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 269°57'35,1" e 1.470,12 metros, até o
Marco ME-45 de coordenadas geográficas 03°42'16,026"8 e
68°18'24,174''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 219°44'48,9" e 2.343,63 metros, até o Marco ME-46 de
coordenadas geográficas 03°43'14,747"8 e 68°19'12,707''WGr.; daí,
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segue por uma linha reta, com azimute e distância de 268°04'32,0" e
1.877,89 metros, até o Marco ME-47 de coordenadas geográficas
03°43'16,848"8 e 68°20'13,548"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 268°04'38,5" e 2.279,53 metros, até o
Marco ME-48 de coordenadas geográficas 03°43'19,393"8 e
68°21'27,402"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 268°05'05,3" e 2.373,52 metros, até o Marco ME-49 de
coordenadas geográficas 03°43'22,032"8 e 68°22'44,303"WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 202°57'38,7" ~
4.499,87 metros, até o Marco ME-50 de coordenadas geográficas
03°45'37,008"8 e 68°23'41,118''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 251°12'00,5" e 1.502,87 metros, até o
Marco ME-51 de coordenadas geográficas 03°45'52,813"8 e
68OZ4'27,230"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 251°11'59,0" e 1,928,91 metros, até o Marco ME-52 de
coordenadas geográficas 03°46'13,098"8 e 68OZ5'26,416"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 251°12'03,8" e
2.176,13 metros, até o Marco ME-53 de coordenadas geográficas
03°46'35,979"8 e 68°26'33,189"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 311°44'01,5" e 980,60 metros, até o Marco
ME-54 de coordenadas geográficas 03°46'14,736"8 e 68°26'56,927"_
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
311°43'59,4" e 2.089,11 metros, até o Marco ME-55 de coordenadas
geográficas 03°45'29,478"8 e 68OZ7'47,498"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 311°43'59,7" e 1.988,19 metros,
até o Marco ME-56 de coordenadas geográficas 03°44'46,405"8 e
68°28'35,625"WGr.; daí, segue por um a linha reta, com azimute e
distância de 311°44'18,9"8 e 1.916,74 metros, até o Marco MO-57 de
coordenadas geográficas 03°44'04,875"8 e 68°29'22,0 18"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 311°44'59,3" e
142,61 metros, até o Marco 8AT-I095 de coordenadas geográficas
03°44'01,784"8 e 68°29'25,469"WGr., situado na cabeceira do
Igarapé Tucum. Oeste: do marco antes descrito, segue pelo referido igarapé, com uma distância de 16.470,06 metros, até o Ponto
digitalizado P-05 de coordenadas geográficas aproximada
03°35'59,702"8 e 68°28'54, 118"WGr., situado na confluência com
o Igarapé Tucunzinho; daí, segue por este, a montante, com uma
distância de 10.674,66 metros, até o Marco 8AT-I096 de coordenadas
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geográficas03'34'33,973"8 e 68'34'01,362"WGr.; daí, segue por um
a linha reta, com azimute e distância de 335'15'39,2" e 167,45
JIletros, até o Marco MO-59 de coordenadas geográficas
03'34'29,021"8 e 68'34'03,636"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
coJll azimute e distância de 335'15'53,2" e 1.305,49 metros, até o
Marco ME-60 de coordenadas geográficas 03'33'50,413"8 e
68'34'21,36"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Caturiazinho,
daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 4.244,52
JIletros, até o Ponto digitalizado P-06 de coordenadas geográficas
aproximadas 03'32'32,749"8 e 68'35'53,271"WGr., situado na confluência com o Igarapé Caturiá; daí segue por este, a jusante, com
uma distância de 8.758,66 metros, até o Ponto digitalizado P-07 de
coordenadas geográficas aproximadas 03'28'25,304"8 e
68'37'31,994"WGr., situado na confluência com o Igarapé Acuruí
ou Amaturá; daí, segue por este a jusante, com uma distância de
5.312,30 metros, até o Marco ME-62 de coordenadas geográficas
03'26'44,272"8 e 68'35'31,814"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
COJll azimute e distância de 356'47'26,3" e 983,80 metros, até o
Marco ME-63 de coordenadas geográficas 03'26'12,282"8 e
68'35'33,613"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 356'36'44,5" e 1.903,64 metros, até O Marco MO-64 de
coordenadas geográficas 03'25'10,383"8 e 68'35'37,105"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 356'47'46,0"
e 95,02 metros, até o Marco ME-65 de coordenadas geográficas
03'25'07,293"8 e 68'35'37,279"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Mudo; daí, segue por este, a jusante, com uma distância de
1.539,64 metros, até o Marco 8AT-1089, início da descrição deste
perímetro.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim
Col. Leis Ren. Fed. Brasil. Brasília. 187(7):2983-310L iul. 1990
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(9) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Homologa a demarcação administrati.
va da Terra Indígena Betânia, localizada
no Município de Santo Antonio do Içá, Esta_
do do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o art. 19, do § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9'
do Decreto n' 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa aprovada
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da Terra Indígena Betãnia,
localizada no Município de Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas,
caracterizada como de posse tradicional e permanente doGrupo Indígena Tukuna, com superfície de 122.769,0265ha (cento e vinte e dois mil,
setecentos e sessenta e nove hectares, dois ares. e sessenta e cinco
centíares) e perímetro de 242.122,07 metros (duzentos e quarenta e dois
mil, cento e vinte e dois metros e sete centímetros).
Art. 2' A Terra Indígena de que trata este decreto tem os
seguintes limites: Área I, Norte: partindo do Marco 8AT-01, de
coordenadas geográficas 02'56'19,910"8 e 68'18'41,651"WGr., situado no cano do Lago Japacuá no Paraná Maria José; segue pelo referido
cano, com uma distância de 4.405,55 metros, até o Ponto digitalizado
P-01, de coordenadas geográficas aproximada 02'57'24,203"8 e
68'16'34,075"WGr., situado na margem do Lago Paraná; daí, segue
pelo referido lago, com uma distância de 6.741,19 metros, até o Ponto
digitializado P-02, de coordenadas geográficas aproximadas
02'58'19,094"8 e 68'13'45,935"WGr., situado na confluência do Igarapé Tapacú; daí, segue por este, a montante, com uma distância de
2.957,82 metros, até o Marco ME-03, de coordenadas geográficas
02'56'57,846"8 e 68'14'05,732"WGr., situado em sua cabeceira; daí,
segue por um linha reta, com azimute e distância de 356'12'28,5" e
694,68 metros, até o Marco 8AT-llOO, de coordenadas geográficas
02'56'35,273"8 e 68'14'07,236"WGr., situado na cabeceira do Igarapé
Tavaco; daí, segue por este, ajusante, com uma distância de 42,130,04
metros, até o Marco 8AT-05, de coordenadas geográficas
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02'52'33,999"8 e 67'56'45,463"WGr., situado na confluência com o
Igarapé Panela. Leste: do marco antes descrito, segue pelo referido
. arapé, com uma distância de 5.959,65 metros, até o Marco MO-06,
coordenadas geográficas 02'55'29,614"8 e 67°56'42,761"WGr.; situado na sua cabeceira; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 212'39'02,7" e 1.139,76 metros, até o Marco 8AT-1I01,
de coordenadas geográficas 02°56'00,883"8 e 67°57'02,649"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Mucuim; daí, segue por este, ajusante,
com uma distância de 4.966,18 metros, até o Marco 8AT-08, de
coordenadas geográficas 02'58'16,667"8 e 67°56'19,089"WGr., situado na confluência com o Igarapé Junato; daí, segue por este, a
montante, com uma distância de 10.064,78 metros, até o Marco
SAT-1I02, de coordenadas geográficas 03°02'00,712"8 e
67059'18,331"WGr., situado na sua cabeceira; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 169'47'00,4" e 268,15 metros,
até o Marco MO-08, de coordenadas geográficas 03°02'09,304"8 e
67059'16,782"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 169°46'44,7" e 1.533,88 metros, até o Marco ME-09, de
coordenadas geográficas 03°02'58,453"8 e 67°59'07,920"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Pataquira; daí, segue por este, a jusante,
comuma distância de 3.332 metros, até o Ponto digitalizado P-03, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°04'11,459"8 e
68'00'00,276"WGr., situado na confluência com o Igarapé Pataca; daí,
segue por este, a montante, com distância de 1.928,89 metros, até o
Marco ME-lIA de coordenadas geográficas 03°06'10,320"8 e
68'00'03,355'WGr., situado na sua cabeceira; daí segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 135°55'40,6" e 2.043,63 metros, até
O Marco ME-lI, de coordenadas geográficas 03°05'58,090"8 e
.,67'59'17,262'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
'distância de 170'52'26,6" e 826,22 metros, até o Marco ME-12, de
.coordenadas geográficas 03°06'24,650"8 e 67059'992"WGr., daí segue
'por uma linha reta, com azimute e distância de 141°54'20,6" e 788,97
.metros, até O Marco MO-13, de coordenadas geográficas
,03'06'44,855"8 e 67°58'57,204''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
Icomazimute e distância de 141'36'42,2" e 237,51 metros, até o Marco
;SAT-1I03, de coordenadas geográficas 03'06'50,913"8 e
(,67'58'52,420"WGr., situado junto ao cano do Lago Grande; daí, segue
l.por este, com uma distância de 2.049,16 metros, até o Ponto P-04 de
[poordenadas geográficas 03'07'00,642"8 e 67'57'57,036"WGr., situa-

:fe

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.

3002
do na confluência com o Rio Solimões; daí, segue por este, a montante,
com uma distância de 1.666,29 metros, até o Marco 8AT-17, de
coordenadas geográficas 03°07'36,594"8 e 67°58'508"WGr., situado na
confluência do Rio Içá com o Rio 8olimões; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 164°37'05,5" e 1.781,71 metros, até
o Ponto P-05, de coordenadas geográficas 03°08'32,521"8 e
67'58'13,144"WGr., situado na boca do Paraná do Jacaré. Sul: do
marco antes descrito, segue pelo referido Paraná, com uma distância
de 10.754,58 metros, até o Marco 8AT-18, de coordenadas geográficas
03°09'44,537"8 e 68'02'21,910"WGr., com uma distância de 5.511,85
metros, até o cano do Lago Curuçá, até o Marco 8AT-1104 de coordenadas geográficas 03°10'36,325"8 e 68°04'08,484"WGr., situado no
cano do Lago Curuçá; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 269'41'02,9" e 240,89 metros, até o Marco MO-19, de
coordenadas geográficas 03'10'36,375"8 e 68°04'16,288"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 269°39'39,5" e
1.001,01 metros, até o Marco ME-20, de coordenadas geográficas
03°10'36,597"8 e 68°04'48,718"WGr., situado na Paraná Iboiaçuzínho; daí, segue por este, a montante, com distância de 9.973,44
metros, até o Marco 8AT-1105, de coordenadas geográficas
03°13'49,619"8 e 68°07'36,260"WGr., situado na sua cabeceira; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 272°25'52,9" e
145,27 metros, até o Marco MO-21, de coordenadas geográficas
03°13'49,423"8 e 68°07'40,963"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 272°26'13,1" e 458,24 metros, até o Marco
ME-22, de coordenadas geográficas 03°13'48,801"8 e
68°07'55,797'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 272°11'55,2" e 10.141,49 metros, até o Marco ME-26, de
coordenadas geográficas 03'13'36,397"8 e 68°13'24,149"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 272°25'33,3" e
903,90 metros, até o Marco MO-27, de coordenadas geográficas
03°13'35,173"8 e 68'13'53,410"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 272°25'57,8" e 234,50 metros, até o Marco
8AT-1114, de coordenadas geográficas 03°13'34,855"8 e
68'14'01,001"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Arate. Oeste: do
marco antes descrito, seque por uma linha reta, margeando o Igarapé
Arate, com azimute e distância de 356°25'44,0" e 2.283,67 metros, até
o Marco ME-28, de coordenadas geográficas 03°12'20,632"8 e
68°14'05,665"WGr., situado na margem esquerda do Igarapé Preto;
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daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 356"23'13,1"
e 1:282,73 metros, até o Marco ME-29, de coordenadas geográficas
03"11'28,942"8 e 68"14'08,291''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 356"22'23,4" e 7.093,45 metros, até o
Marco ME-33, de coordenadas geográficas 03"07'48,408"8 e
68"14'22,997"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 356"15'18,0" e 427,49 metros, até o Marco 8AT-1106, de
coordenadas geográficas 03"07'34,516"8 e 68"14'23,912WGr., situado
na margem do Rio Jacupará; daí, segue por este, ajusante, com uma
distância de 5.108,64 metros, até o Ponto digitalizado P-05, de
coordenadas geográficas 03"05'23,988"8 e 68"14'32,168"WGr., situado na confluência do Lago Içaquera; daí, segue pelo referido lago no
sentido noroeste, com uma distância de 14.265,25 metros, até o Marco
8AT-35, de coordenadas geográficas 03"02'31,517"8 e 68"13'23,484"WGr., situado na margem direita do Rio Içá; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 20"14'09,0" e 2.994,28 metros, até o
Ponto digitalizado P-07, de coordenadas geográficas 03"02'10,345"8 e
68"12'56,795''WGr., situado na confluência do cano do Lago Japacuá
no Rio Içá; daí, segue por este, a montante, até a confluência do
Paraná Maria José e por este, com uma distância de 20.862,11 metros,
até o Ponto 1, início da descrição deste perímetro. Área 11. Norte:
partindo do Marco 8AT-1097, de coordenadas geográficas
03"11'42,905"8 e 67"55'39,059''WGr., situado na margem direita do
Rio Solimões na Ilha Javarimirim; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 83"15'36,5" e 430,58 metros, até o Marco
ME-01, de coordenadas geográficas 03"11'41,244"8 e 67"55'25,207"WGr.;daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
82"38'11,8" e 1.519,06 metros, até o Marco ME-02, de coordenadas
geográficas 03"11'34,853"8 e 67"54'36,407''WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 82"41'10,5" e 955,14 metros,
até O Marco 8AT-03, de coordenadas 03"11'30,861"8 e 67"54'05,721"WGr., situado na Ilha Javamirim, margem esquerda do Paraná do
Javamirim. Leste: do marco antes descrito, segue pelo referido Paraná, a montante, com uma distância de 2.831,15 metros, até o Ponto
digitalizado P-01, de coordenadas geográficas aproximada
03"15'50,728"8 e 67"53'42,047"WGr., daí, segue por uma linha reta,
passando para a margem direita do referido Paraná, com azimute e
distância de 78"25'41,9" e 772,71 metros, até o Ponto digitalizado
P-02, de coordenadas geográficas 03"12'45,654"8 e 67"53'17,528"Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.

3004
WGr., situado na confluência com O Paraná do Patiá; daí, segue por
este, com uma distância de 2.724,86 metros, até o Ponto digitalizado
P-03, de coordenadas geográficas aproximada 03°13'17,803"8 e
67°51'57,160"WGr., situado na confluência com o Igarapé Patiá; daí,
segue por este, a montante, com uma distância de 3.516,86 metros,
até o Ponto digitalizado P-04, de coordenadas geográficas
03'15'02,249"8 e 67'52'41,230"WGr., situado na sua cabeceira; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 114'31'1O,7"e
62,64 metros, até o Ponto digitalizado P-05, de coordenadas geográficas 03'14'37,963"8 e 67'50'22,637'WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 167'33'42,5" e 3.365,96 metros, até
o Marco 8AT-1098, de coordenadas geográficas 03'16'24,967"8 e
67'49'59,026"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 167'32'15,2" e 127,30 metros, até o Marco MO-08, de
coordenadas geográficas 03°16'29,013"8 e 67'49'58,131"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 167'32'29,7" e
498,39 metros, até o Marco ME-09, de coordenadas geográficas
03'16'44,856"8 e 67'49'54,629"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 167'32'29,6" e 2.031,94 metros, até o
Marco ME-lO, de coordenadas geográficas 03'17'49,446"8 e
67'49'40,352'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 167'31'58,1" e 1.750,98 metros, até o Marco ME-lI, de
coordenadas geográficas 03'18'45,103"8 e 67'49'28,040"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 167'31'49,7" e
2.241,78 metros, até o Marco MO-012, de coordenadas geográficas
03'19'56,360"8 67'49'12,273'WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 167'43'13,1" e 118,02 metros, até o Marco
ME-12, de coordenadas geográficas 03'20'00,114"8 e 67'49'11,455"WGr. 8ul: do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 252'38'05,6" e 1.689,48 metros, até o Marco
ME-13, de coordenadas geográficas 03'20'16.596"8 e 67'50'03,680"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
252'37'43,3" e 1.886,32 metros, até o Marco ME-14, de coordenadas
geográficas 03'20'35,004"8 e 67°51'01,988"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 252'37'14,8" e 2.070,23 metros,
até o Marco 8AT-15, de coordenadas geográficas 03'20'55,214"8 e
67°52'05,979"WGr. Oeste: do marco antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 347'07'51,2" e 2.112,10 metros,
até o Marco ME-16, de coordenadas geográficas 03°19'48,183"8 e
oei, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.
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67'52'21 298"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e .
distãnci~ de 347'07'53,3" e 2.121,46 metros, até o Marco 8AT-1099,
de coordenadas geográficas 03°18'40,855"8 e 67°52'36,682"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Maroca; daí, segue por este, a jusante,
omuma distância de 8.419,22 metros, até o Ponto digitalizado P-06,
~e coordenadas geográficas aproximada 03'15'24,074"8 e
67'53'17,761''WG~., situado na confl~ê~cia.como Igarapé Patiá; daí,
segue por este, a jusante, com uma distância de 2.165,93 metros, até
o ponto digitalizado P-07, de coordenadas geográficas aproximada
03'14'31,978"8 e 67'53'932''WGr., situado na confluência com o Rio
Içá' daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
307'10'52,8" e 1.398,22 metros, até o Ponto digitalizado P-08, de
coordenadas geográficas aproximada 03'14'04,501"8 e
67'54'28.053"WGr., situado na extremidade sul da Ilha Javarimi_
rim; daí, segue pelo Rio 8olimões, ajusante, com uma distância de
4.907,14 metros, até o Marco 8AT-1097, início da descrição deste
perímetro.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A Jobim

(10) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Homologa a demarcação administrativa

da Terra Indfgena Guarani Araponga, localizada 1W Munictpío ih Paratí; Estado do Rio ih
Janeiro.

O PRE8IDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo.em vista
o art. 19, § F, da Lei n Q 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 9"
do Decreto n Q 22, de 4 de fevereiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa aprova.
da pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da Terra Indígena
Guarani Araponga, localizada no Município de Parati, Estado do Rio
de Janeiro, caracterizada de posse tradicional e permanente do Grupo
Indígena Guaraní M'Byâ, com superficie de 213,2033ha (duzentos e
treze hectares, vinte ares e trinta e três centiares) e perímetro de
7.175,05 metros (sete mil, cento e setenta e cinco metros e cinco
centímetros).

Art. 2º A Terra Indígena de que trata este decreto tem os
seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-Ol, de coordenadas
geográficas 23'18'14,069"8 e 44'47'1l,869"WGr., localizado na cabe.
ceira de um córrego, braço formador do Rio Parati-Mirim e próximo
do limite interestadual dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo,
segue pelo citado córrego, a jusante, com a distância de 1.955,15
metros, até o Ponto digitalizado P-Ol, de coordenadas geográficas
aproximadas 23'18'16"8 e 44'46'07"WGr., localizado na confluência
com outro braço formador do Rio Parati-Mirim. Leste: do ponto antes
descrito, segue pelo Rio Parati-Mirim, a jusante, com a distância de
1.497,10 metros, até o Ponto digitalizado P-02, de coordenadas geográficas aproximadas 23'18'56"8 e 44'45'47"WGr., localizado na confluência de um córrego sem denominação. Sul: do ponto antes descrito, segue pelo citado córrego, a montante, com a distância de 380,32
metros, até o Ponto digitalizado P-03, de coordenadas geográficas
aproximadas 23'18'47"8 e 44'45'56"WGr., localizado na foz do córrego
Araponga; daí, segue pelo citado córrego, a montante, com a distância
de 1.405,58 metros, até o Ponto P-04, de coordenadas geográficas
23'19'04,203"8 e 44'46'41,312"WGr., localizado na sua cabeceira e
próximo do limite interestadual dos Estados do Rio de Janeiro e 8ão
Paulo. Oeste: do ponto antes descrito, segue aproximadamente pelo
citado limite interestadual, passando pelos Marco M-03, de coordenadas
geográficas 23'18'56,269"8 e 44'46'45, 128"WGr., Marco M-02, de
coordenadas geográficas 23'18'40,016"8 e 44'46'55,228"WGr., até o
Marco M-Ol, início da descrição deste perímetro.
Art. 3º A superficie acima mencionada fica excluída dos limites
do Decreto nº 68.172, de 4 de fevereiro de 1971, alterado O art. 1º pelo
Decreto nº 70.694, de 8 de junho de 1972, e Decreto nº 89.242, de 27
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101Jul. 1995.
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dezembro de 1983, que criaram o Parque Nacional da Serra da

~e aina e a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, respectivamente,

dZ~ropriedadeda União Federal.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de julho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(11) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Figueiras, localizada no
Estado de Mato Grosso. '

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal e tendo em vista
o art. 19, § 1",da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9" do
Decreton" 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1" Fica homologada a de,marcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai) da Terra Indígena
Figueiras, localizada no Município de Barra dos Bugres, Estado de
Mato Grosso, caracterizada como de posse de imeinorial indígena do
Grupo Pareci, com superficie total de 9.858,9291ha (nove mil, oitocentose cinqüenta e oito hectares, noventa e dois ares e noventa e um
centiares) e perímetro de 42.858,17m (quarenta e dois mil, oitocentos
e cinqüenta e oito metros e dezessete centímetros).
Art. 2' A Terra Indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: partindo do Marco SAT-01, de coordenadas

geográficas 14°42'45,038"S e 58°40'31,857''WGr., localizado na confluência do Córrego Figueiras com o Córrego Noxice, segue por uma
linflareta, com azimute e distância de 110°58'03,8" e 3.079,40 metros,
até o Marco MC-08/A, de coordenadas geográficas 14°43'21,580"S e
58°38'56,006''WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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distância de 110'55'52,9" e 1.966,86 metros, até o Marco MC-15, de:
coordenadas geográficas 14'43'44,876"8 e 58"37'54,764"WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 111'06'06,3" ~
3.786,87 metros, até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas
14'44'30,060"8 e 58'35'56,979"WGr. Leste: do marco antes descrito
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 185'48'57,1" ~
1.565,13 metros, até o Marco MC-26, de coordenadas geográficas
14'45'20,684"8 e 58"36'02,651"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 186'00'33,9" e 3.407,99 metros, até o
Marco MC-32, de coordenadas geográficas 14'47'10,875"8 e
58'36'15,390"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 159'25'59,2" e 2.255,53 metros, até o Marco MC-39, de
coordenadas geográficas 14'48'19,768"8 e 58'35'49,396"WGr., Iocalí,
zado na margem direita do RioJauru. 8ul: do marco antes descrito,
segue pelo referido rio, a jusante, com uma distância de 7.073,70
metros, até o Marco MC-142, de coordenadas geográficas
14'50'24,263"8 e 58"37'20,337"WGr., localizado na sua margem direta. Oeste: do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 312'43'30,1" e 1.039,49 metros, até o Marco
MC-141, de coordenadas geográficas 14'50'01,136"8 e
58"37'45,707'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 312°43'29,3" e 3.419,24 metros, até o Marco MC-129, de
coordenadas geográficas 14°48'45,059"8 e 58°39'09,146"WGr., daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 312°44'20,5"e
2.497,16 metros, até o Marco MC-124, de coordenadas geográficas
14°47'49,479"8 e 58'40'10,060"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 312'44'52,9" e 3.788,27 metros, até o
Marco MC-116, de coordenadas geográficas 14'46'25,141"8 e
58°41'42,437"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 312°45'10,4" e 2.580,61 metros, até o Marco MC-111, de
coordenadas geográficas 14°45'27,679"8 e 58'42'45,350"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 38'11'21,8" e
2.751,78 metros, até o Marco MC-106, de coordenadas geográficas
14°44'17,731"8 e 58'41'47,923"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 38°11'03,8"e 3.646,08 metros, até o Marco
8AT-01, início da descrição deste perímetro,
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7l:2983-3101jul. 1995.
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Brasília, 3 de julho de 1994; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
(12) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Autoriza a Igreja Nova Apost6lica da
Renânia do Norte - Vestefália, a instalar-se
no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1· do art. 11 do Decreto-Lei n· 4.657, de 4 de setembro de 1942
.-: Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do Processo n·
7.866/94-71, do Ministério da Justiça,
DECRETA;
Art. 1· Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Igreja Nova
Apostólica do Estado do Renânia do Norte - Vestefália, com sede em
Westfalendamm 88, na cidade de Dortmund, República Federal da
Alemanha, de conformidade com o estatuto que acompanha este
decreto.
Art. 2· As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3· Fica a Associação referida no art. 1· obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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Princípios de Fé
1 - A Igreja Neo-Apostólica é a Igreja de Cristo. Rege-se pelo
seu Espírito Santo. A Igreja Neo-Apostólica não é uma imitação da
primeira Igreja Apostólica, colocada pelo próprio Jesus sob a direção
do Apóstolo Pedro e de seus co-apóstolos. Ela é, antes, como obra de
salvação reconstruída de Deus, a continuação imediata e direta da
primeira igreja.apostólica, da Igreja cristã original.
2 - Nesta Igreja, que é uma comunidade dos Apóstolos dos
ofícios e dos membros com o Senhor Jesus Cristo, o amor e a obediência à fé são as forças que sustentam todo agir e aspirar. O próprio
Espírito Santo é a força vital dos renascidos em Cristo.
3 -'-- Como na Igreja original o era o Apóstolo Pedro, assim o
Apóstolo Maior é a cabeça visível da Igreja e, em todos os assuntos, a
instãncia suprema. Embora todos os membros da Igreja Neo-Apostólica identifiquem nele o representante do Senhor Jesus na Terra e ele
próprio se considere sempre um ajudante da fé de seus irmãos e irmãs,

sua posição singular não constitui um domínio autoritário sobre a
Igreja.
4 - Os Apóstolos são os ajudantes maís próximos do Apóstolo
Maíor que, no meio deles, ocupa primeiro lugar. Juntamente com o
Apóstolo Maíor, na condição de portadores do ministério que administra o Espírito Santo, a comunidade que, por incumbência de Cristo,
oferece aos homens salvação e redenção e transmite aos fiéis a vida
eterna partida de Cristo. Para isso são escolhidos, instrumentos e
enviados.
5 - Todos os demais ministérios da Igreja N ec-Apostólica recebem sua missão e o poder de ministério como uma parte correspondente a seu grau hierárquico a partir dos plenos poderes edos poderes
ministeriaís de seu Apóstolo.
6 - Estes princípios de fé constituem os fundamentos propriamente ditos de todo o trabalho dos Apóstolos, como ordem interna não
atribuída a eles por eles próprios. Os Apóstolos confessam que esta
ordem interna lhes foi dada pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, para
formar uma unidade com o seu espírito. Confessam, ademais, que é
seu Espírito que, através deles em sua comunidade com o Apóstolo
Maior, age em tudo o que acontece para o bem do povo de Deus. Os
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.
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Apóstolos testemunham que esta ordem interna deve sobrepujar e
dominar em espírito e letra, o teor dos estatutos, por eles aprovados
como ordem externa para a vida e a organização da Igreja.
7 _ Destarte, os Apóstolos unidos ao Apóstolo Maior nas Igrejas Neo_Apostólicas confessam que, pc:r além de todas as constituições estatutos, dogmas e demais ligações, formam uma comunidade
que tem como dever supremo a obediência à fé, como honra suprema
à fidelidade para com a obra de Deus e como suprema esperança a
perfeição em Cristo.
8 _ Os apóstolos obrigam-se, pois, a responder sempre, inequivocamente, por esta confissão, vivendo tão-somente na fé como membros vivos do corpo de Cristo e como dirigentes de sua Igreja.

9 _ Para documentar essa unidade das Igrejas Neo-Apostólicas, os Apóstolos, como comunidade unida e solidária de Apóstolos,
professam o Credo Neo-Apostohco e acolhem os estatutos da Igreja

Neo-Apostólica _Federação Internacional dos Apóstolos.
10 - Em sua responsabilidade perante Deus e os homens e, no
exercício dos princípios de fé anteriormente enunciados em virtude
de sua importância pred?minante~ que são diretamente obrigatórias
para toda a vida da Igreja, inclusive para sua organização, à Igreja
Neo-Apostólica do Estado da Renânia do Norte- Vestfália atribui-se o
seguinte

ESTATUTO

Art. 1" -

Nome, Forma Jurídica e Sede

1) A Igreja adota a denominação Igreja Neo-Apostólica do Estado da Renânia do Norte-Vestfália.
2) Ela é uma corporação de direito público.

3) A sede de sua administração localiza-se em Dortmurul.

Art. 2' -

Fundamentos

1) Os fundamentos religiosos da Igreja são os princípios de fé
que precedem os presentes Estatutos. Em seu teor respectivamente
em vigor, são eles parte integrante destes Estatutos.
Cal.

LeIS
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2) Sem prejuízo de sua autonomia, a Igreja está unida, no tocante
a doutrina e organização, com todas as demais Igrejas Neo-Apostol],
cas de todo o mundo, na Igreja Neo-Apoetôlica - Federação Internacional dos Apóstolos.
Art. 3" - Finalidade e Tarefas
1) Constitui finalidade da Igreja o cumprimento da missão que
lhe foi atribuída pelo Senhor, de transmitir a palavra e ordem de Deus
a todos os homens que anseiam por salvação, bem assim de dar as
bênçãos eclesiásticas necessárias a verdadeiros cristãos.
2) Todas as ações da Igreja são destinadas ao bem comum. A
Igreja persegue fins exclusiva e imediatamente voltados ao bem
coletivo. Sua administração obedecerá às determinações dos presentes Estatutos.
3) A Igreja cumpre as tarefas que lhe incumbem, sobretudo
através de cultos regulares, do ensino das crianças e da juventude na
doutrina neo-apostólica; da assistência religiosa emanada do Espírito
de Cristo; do trabalho missionário forte na fé em todo o mundo; da
assistência conscienciosa a idosos e necessitados e de uma efetiva
assistência, digo, e de um trabalho efetivo de assistência pública.
4) A Igreja regula e administra seus assuntos com autonomia,
dentro dos limites da lei a todos aplicável.
5) Fiel a sua finalidade, a Igreja abstem-se da política, reclamando o respeito de todos os órgãos e instituições públicas.
Art. 4" - Organização
1) A Igreja é dirigida pelo Apóstolo de Distrito.
Está subdividida em subdistritos e comunidades que não gozam
de autonomia jurídica.
2) Diversas comunidades agrupam-se num subdistrito, cuja direção cabe ao dirigente de distrito, em regra um dos mais antigos do
distrito, a quem cabe, também, promover e supervisionar as atividades dos dirigentes de comunidades.
3) A comunidade é o conjunto dos fiéis numa determinada região
geográfica. Ela é assistida pelo dirigente de comunidade.
Art. 5" - Órgão da Igreja
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.

'-l013

São órgãos da Igreja:
1 - o Apóstolo Maior;
2 - o Apóstolo de Distrito;
3 - a Direção Estadual e
4 - a Assembléia Estadual.
1) O Apóstolo Maior é o presidente da Igreja Neo-Apostólica Federação Internacional dos Apóstolos. Ele é o Sacerdote do mais
elevado grau hierárquico dentro da Igreja e primeira autoridade em
todos os assuntos eclesiásticos. Em comum acordo com os Apóstolos
agrupados na Federação Internacional dos Apóstolos, ele baixa os
regulamentos necessários à vida da Igreja.

2) Apóstolo de Distrito é O presidente da Direção Estadual
e da Assembléia Estadual. Ele chefia a Igreja e a representa,
judicial e extrajudicialmente, em todas as questões jurídicas e
patrimoniais.
O Apóstolo de Distrito pode delegar competência, mediante ressalva de revogação a qualquer tempo, a membros da Diretoria Estadual para, no todo ou em parte exercerem em seu nome, direitos e
obrigações a ele atribuídos pelos presentes Estatutos. Também o
direito de representação da Igreja em questões jurídicas e patrimoniais poderá ser por ele delegado a outros procuradores.
3) A Direção Estadual compõe-se do Apóstolo de Distrito, de
pelo menos três mais graduados sacerdotes da Igreja, e de outros
membros da Igreja a serem designados pelo Apóstolo de Distrito. Os
membros da Diretoria Estadual são nomeados e destituídos pelo
Apóstolo de Distrito.
A Direção Estadual aconselha e apóia o Apóstolo de Distrito na
condução da Igrej a, cumprindo ademais as demais tarefas a ele
cometidas por estes estatutos.
A Direção Estadual está apta a tomar decisões quando pelo
menos três de seus integrantes estiverem presentes. As decisões são
tomadas por maioria simples. Havendo empate de votos, cabe ao
Apóstolo de Distrito decidir.
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4) A Assembléia Estadual é constituída pelos membros da Direção estadual, pelos Apóstolos, Bispos, dirigentes de Distritos, todos
os demais detentores de ministérios superiores e pelos dirigentes de
comunidade. Incumbem à Assembléia Estadual o direito e a tarefa de
apresentar sugestões e requerimentos, deliberar sobre eles e encaminhá-los à decisão da Direção Estadual, bem como aprovar alterações
nos presentes Estatutos. Para ter efeito, as alterações estatutárias
requerem a aprovação do Apóstolo Maior.
A Assembléia Estadual deverá ser convocada pelo Apóstolo Distrital pelo menos a cada três anos. Terá, ademais, que ser convocada,
quando três quartos de seus membros o requererem ao Apóstolo de
Distrito, indicando a ordem dos trabalhos a ser obedecida.
Todas as deliberações da Assembléia Estadual são tomadas por
maioria de três quartos dos membros presentes. Tem poder de deliberação com a presença de metade de seus membros.
As deliberações da Assembléia Estadual devem ser lavradas em
ata a ser assinada pelo presidente e pelo secretário da Assembléia. O
secretário é nomeado pelo presidente, no início de cada sessão.

Art. 6' -

Detentores de Ministérios Religiosos

1) A nomeação e posse, a destituição e aposentadoria ou suspensão do Apóstolo de Distrito, dos Apóstolos e Bispos são privativas do
Apóstolo Maior ou de um membro da Federação Internacional dos
Apóstolos para isso incumbido por ele. A nomeação e posse, a destituição e aposentadoria ou suspensão de todos os demais detentores
de ministérios são da responsabilidade do Apóstolo Distrital ou de um
Apóstolo para tal incumbido. O Apóstolo Maior e o Apóstolo de
Distrito podem levar em consideração propostas apresentadas para
este efeito, porém não se obrigam a elas.
2) Por força dos ministérios que lhes foram confiados, o Apóstolo
de Distrito, os Apóstolos e os detentores de ministérios sacerdotais
são sacerdotes.
3) A nomeação para um cargo pressupõe:
a) um acurado conhecimento da doutrina e das instituições da
Igreja Neo-Apostólica e
b)

uma vida ilibada.
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4) Por princípio, os detentores de ministérios cumprem graciosamente as tarefas que lhes são confiadas a serviço da Igreja, fazendo-O por ordem e fiéis às disposições do Apóstolo de Distrito. Não há
o direito de receber e manter um cargo da Igreja.
5) Qualquer detentor de ministério pode aposentar-se em sua
função, quando seu estado de saúde o requerer ou quando completar
65 anos de idade. Após atingir esse limite de idade, qualquer detentor
de ministério também pode ser colocado em aposentadoria sem o
respectivo requerimento. Todo detentor de ministério tem o direito de
ser suspenso de seu cargo ou de apresentar sua demissão.

6) Todos os detentores de ministérios e seus eventuais auxiliares
_ também aqueles que não desempenham mais seus serviços - têm
obrigação de guardar segredo sobre tudo o que, nessa condição (de
sacerdotes ou auxiliares), lhes tenha sido revelado como segredo de
ofício ou particular, ou lhes tenha sido confiado ou dele tiverem tido
conhecimento de outra forma. Essa obrigação é absoluta perante
qualquer pessoa, sendo vedado depoimento a respeito perante quaisquer juízos ou autoridades. Aponta-se para os §§ 203 e 204 do Código
Penal. A liberação dessa obrigação somente pode Ser concedida em
casos especiais e individualizados, unicamente por ordem do Apóstolo
Distrital. Essa obrigação de sigilo não Se aplica perante os detentores
de ministérios dentro da Igreja responsáveis e hierarquicamente
superiores. A obrigatoriedade de sigilo e a proibição de depor também
se aplicam a todos os membros da Administração da Igreja, sejam
eles atuais ou dela egressos.
7) Ficando um detentor de ministério impossibilitado de desempenhar o cargo que lhe foi confiado, seja por motivos de aposentadoria,
demissão voluntária, suspensão, incapacidade (física), saída, demissão ou expulsão, extinguem-se automaticamente todas as competências ligadas ao exercício do cargo. No caso de suspensão, as competências ficam meramente suspensas. O antigo titular do caso deve
devolver, no prazo indicado pelo Apóstolo de Distrito ou por uma
pessoa por este indicada, no local por ele designado, todas as atas,
documentos, livros sagrados, documentos escritos, impressos, dados,
demais bens da Igreja e todos os valores de caixa que digam respeito
à Igreja. Não há o direito de retenção.
Art. 7' -

Filiação e Direito de ser Hóspede
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1) Em princípio, a filiação à Igreja pode ser requerida por toda
pessoa natural que tenha seu domicílio habitual na área de uma
comunidade da Igreja que se comprometa a viver segundo a doutrina
dos apóstolos, o credo neo-apostólico e em conformidade com os
ensinamentos da Sagrada Escritura, bem assim as determinações da
Direção da Igreja. Às crianças e às pessoas que, por motivos outros
que de idade, não sejam capazes ou plenamente capazes, aplicam-se
os respectivos dispositivos legais.
2) Ao acolher tal pedido, a Igreja concede ao requerente, numa
primeira etapa, pelo ato do acolhimento, o direito de ser hóspede e,
com ele, a possibilidade de participar, como hóspede, da vida e de
todas as bênçãos da Igreja. A concessão do direito de ser hóspede cabe
ao respectivo dirigente de distrito ou a um detentor de ministério por
ele incumbido do assunto.

Adquire-se a condição de membro pela Santa Selagem. Ela só
poder ser concedida pelo Apóstolo de Distrito ou por um Apóstolo para
tal incumbido por ele.
Não há direito de aquisição da filiação ou do direito de ser
hóspede.
3) A filiação extingue-se pela:
a) saída e

b) pela exclusão.

As saídas ocorrem de acordo com as determinações legais que
regulam o assunto. As exclusões cabem ao Apóstolo de Distrito,
mediante indicação da causa. Em caso de exclusão, o afetado pode
recorrer à Direção Estadual no prazo de três meses. A Direção
Estadual decidirá em definitivo. O processo é escrito.
As determinações sobre saída e exclusão de membros são aplicáveis igualmente à desistência voluntária e à privação do direito de ser
hóspede.
4) Os membros e hóspedes que, por mais de um ano, deixarem,
sem motivo bastante, de participar da vida da Igreja, renunciam eles
próprios aos direitos decorrentes de sua condição de membro ou
hóspede.
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A suspensão dos direitos resultantes da filiação ou da condição
de hóspede só pode terminar pela renovação da admissão.
A renovação da admissão de membros ou de hóspedes excluídos
abandonaram a Igreja requer o prévio assentimento do Apóstolo de Distrito.
5) Em caso de mudança de domicílio de um membro da Igreja
Neo-Apostólica para outra comunidade, dentro ou fora do mesmo
distrito apostólico, procede-se à transferência da documentação pessoal. A qualidade de membros será reconhecida na nova comunidade.
OU que

Art. 8" -

Oferendas e administração de bens

1) A Igreja sustenta-se com as oferendas dadas por seus membros voluntariamente, inspirados na fé viva. De acordo com a tradição
da Igreja, essas somas pecuniárias são depositadas nas caixas de
coletas, durante os cultos.

A Igreja não pretende subvenções do Estado e tampouco cobra
impostos de seus membros.
2)

Os bens da Igrej a são administrados pelo Apóstolo de Distrito.

O ano orçamentário é o do calendário. Cabe ao Apóstolo de Distrito

submeter anualmente ao Apóstolo Maior, perante o qual é responsável, em relatório circunstanciado, previamente examinado por auditor juramentado.
Já aos dirigentes de comunidades cabe apresentar, mensalmente, contas sobre todas as receitas e despesas aos dirigentes do Distrito,que por seu turno apresentam contas referentes aos mesmos períodos a seu Apóstolo de Distrito.O saldo das receitas das comunidades
deve ser transferido para uma conta do respectivo subdistrito, e os
das receitas dos subdistritos, para uma caixa principal indicada pelo
Apóstolo de Distrito.

Aos dirigentes dos subdistritos e das comunidades compete zelar
pela manutenção e pela guarda dos bens eclesiásticos que se encontrem dentro de sua área, conforme instruções e diretrizes do Apóstolo
de Distrito.
3) Os membros e hóspedes - inclusive os saídos e os excluídos
uão têm direito sobre os bens da Igreja, pois esses são dedicados a Deus.
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Art. 99 - Sucessão Legal
1) Caso a Igreja se veja na contingência de alterar, ou ter que
alterar a sua forma legal, porém preservando a sua identidade, a SUa
situação patrimonial não será por este fato afetada.
2) Na hipótese de a Igreja dissolver-se, ou ter que se dissolver, seu
patrimônio será transferido integral e imediatamente para uma instituição da Igreja Neo-Apostólica - Federação Internacional dos Apóstolos remanescentes, para ser usado em fins idênticos a sua atual destinação.
Art. 10 -

Disposições Finais

O Ministro da Cultura do Estado da Renánia do Norte-Vestfália,
através de carta de 23 de setembro de 1981, referência IV B 2.34-14,
n? 2707/81, confirmou que, para entrar em vigor, os presentes Estatutos não precisam de assentimento estatal. Para efeito de exame
sobre se seus dispositivos se inserem na legislação vigente, foi-lhe
apresentado, para conhecimento, em forma de anteprojeto, o texto dos
presentes Estatutos, em 04 de novembro. de 1981. Esse texto não
sofreu alteração, desde então.
O Apóstolo Maior aprovou estes Estatutos, sem qualquer restrição, por correspondência de I" de novembro de 1981.
Os presentes Estatutos entraram em vigor com sua aprovação,
em 18 novembro de 1981, pela Assembléia Estadual, em Dortmund.
Substitui, a partir daquela data, os Estatutos até então vigentes,
aprovados em 12 de janeiro de 1949.

Dortmund, em 18 de novembro de 1981
O Presidente da Assembléia Estadual
Ass.: Hermann Engelauf
O Secretário da Assembléia
Ass.: Friedrich Wómpner
Na última página da caderneta que contém os presentes Estatutos,
consta um sinete vermelho-e-branco do Tabelião Willy Doebereiner, de
Recklingshausen, Alemanha, precedido da seguinte observação: Pela
presente, reconheço que a cópia/reprodução reproduz fiel e literalmente
o conteúdo de seu original. Recklinghousen, em 5 novo 1992.
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o Tabelião (assinatura ilegível)
Anexo ao folheto dos Estatutos, há uma folha ligada por um
cordel verde-vermelho-branco com o seguinte teor:
Apostila (Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961)
1. Pais: República Federal da Alemanha.
O presente documento público
2. Está assinado por Willy Dõbereiner.
3. Na sua condição de tabelião.
4. Está dotado de selo do tabelião Willy Dõbereiner, de Recklingshausen.
5. Em Bochum, confirmado.
6. Em 6.11.1992.
7. Pelo representante do Presidente do Tribunal Regíonal de
Justiça de Bochum.
8. Sob n" 91 E 155/92.
9. Selo: sinete em alto-relevo do Tribunal Regíonal de Justiça
em Bochum, República Federal da Alemanha.
10. Assinatura: Dr. Hoffmann, vice-presidente do Tribunal Regional de Justiça (assinatura ilegível).
(13) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Ferronorte
S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os imóveis que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5', alínea h, 6', 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, bem
assim o que consta do Processo Administrativo MT n'' 200001512/8914
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Art. F Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os
imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de
propriedade particular, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros,
situados nos Municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica, no Estado
de Mato Grosso do Sul, no Município de Mineiros, no Estado de Goiás
e nos Municípios de Alto Taquari e Alto Araguaia, no Estado de Mato
Grosso, necessários à implantação da 1ª Etapa da concessão, segmento entre o km 310 e o km 515, representados pelas faixas de terra
assinaladas na documentação constante do Processo Administrativo
MTC n " 5000006693/92-69.
Art. 2" As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou
instituição de servidão de passagem, a que se refere o artigo
anterior, possuem um total de 299.357.745,12 m 2 (duzentos e
noventa e nove milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco metros quadrados e doze decímetros quadrados) e estão delimitadas pelas coordenadas topográficas descritas
nos Quadros 1, 2 e 3 correspondentes às áreas A 51, A 52 e A 53,
apresentadas a seguir:
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Quadro 1 .- Área A 51

Coordenadas

Pto
1311

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

x=
yx=
yx=
y=
x=
yx=
y=
x=
yx=
yx=
y=
x=
yx=
y=
x=
y=

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (m)

311' 29' 38"

2.783,25

2' 47' 34"

6.157,31

354' 57' 44"

3.644,08

333' 9' 35"

3.720,86

53' 48' 7"

4.436,30

38 0 1 4 ' 40"

2.584,74

80 1 6 ' 34"

2.778,94

34 0 3 5 ' 33"

3.522,78

100 5 3 ' 47"

4.073,44

3200 4 9 ' 12"

2.580,10

388.204,726
2.240.755,988
386.120,000
2.242.600,000
386.420,000
2.248.750,000
386.100,000
2.252.380,000
384.420,000
2.255.700000
388.000,000
2.258.320,000
389.600,000
2.260.350,000
3~0.000,000

2.263.100,000
392.000,000
2.266.000,000
392.770,000
2.270.000,000
391.140,000
2.272.000,000
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Pto
1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

Coordenadas

x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (rn)

331" 57' 13"

5.189,41

3570 5 9 ' 26"

3.422,10

314'21' 10"

5.006,64

0°0' O"

1.100,00

335' 18' 37"

3.279,83

14'27'56"

14.892,11

15° 22' 35"

2.074,25

14'24'55"

8.435,57

0'0' O"

2.690,00

23' 6' 38"

3.413,97

391.140,000
2.272.000,000
388.700,000
2.276.580,000
388.580,000

2.280.000,000
385.000,000
2.283.500,000
385.000,000
2.284.600,000
383.630,000
2.287.580000
387.350,000
2.302.000,000
387.900,000
2.304.000,000
390.000,000
2.312.170,000
390.000,000
2.314.860,000
391.340,000
2.318.000,000
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Coordenadas

Pto
1441

x=
Y

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

y-

2.318.750000

x=

389.690,000

Y

2.327.37q,QIlQ...

x=

387.490,000

y-

2.328.855,000

x=

389.155,000

1451

2.336.385,000

x=

388.940,000

y-

2.340.660,000

x=

387.320,000
2.342.510,000

x=

388.345,000

y-

2.346.515,000

x=

388.320,000

Y
1450

2.318.000000
391.420,000

Y

Distância ou
Desenvolvimento (m)

6" 5' 19"

754,25

348" 39' 7"

8.791,89

304" l' 10"

2.654,28

12" 28' 7"

7.711,88

357" 7' 16"

4.280,40

318' 47' 32"

2.459,04

14"21' 21"

4.134,08

359' 43' 28"

5.195,06

7" 26' 14"

4.326,40

335" 17' 52"

2.201,45

391.340,000

x=

Y

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

2.351.710000

x=

388.880,000

y-

2.356.000,QIlQ...

x=

387.960,000

y-

2.358.000,000
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Pto
1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

Coordenadas

x=
y=
x=
y=
x=
yx=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
yx=
y=
x=
yx=
y=

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (rn)

1"17'15"

1.780,45

69" 41' 44"

2.132,51

0°0'0"

1.250,00

293" 16' 4"

2.177,06

0° O' O"

1.390,00

45° 8' 37"

5.642,73

75' 57' 50"

2.061,55

145' 36' 34"

4.762,46

86" 30' 20"

1.312,44

13' 37' 7"

3.992,24

387.960,000
2.358.000,000
388.000,000
2.359.780,000
390.000,000
2.360.520000
390.000,000
2.361. 770,000
388.000,000
2.362.630,000
388.000,000
2.364.020,000
392.000,000
2.368.000,000
394.000,000
2.368.500,000
396.690,000
2.364.570,000
398.000,000
2.364.650 000
398.940,000
2.368.530,000
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Coordenadas

pto
1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

Xo

398.940,000

y-

2.368.530000

Xo

403.170,000

Y
Xo
Yo

2.368.530000

x,

405.290,000

Y
Xo

2.371.080,000

y-

2.372.700,000

x;

405.100,000

y-

2.373.450,000

Xo

408.000,000

y-

2.376.000,000

Xo

409.640,000

y-

2.378.000,000

Xo

411.500,000

y-

2.381.440,000

x,

410.800,000

Y
Xo

2.382.880,000

y-

2.384.000,000

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (m)

90' O'O"

4.230,00

27' 33' 55"

1.793,60

53" 20' 39"

1.608,01

355' 24' 44"

1.625,21

355"25'34"

752,40

48" 40' 29"

3.861,67

39 21' 7"

2.586,43

28" 23' 60"

3.910,65

334" 4' 31"

1.601,12

70° 42' 36"

3.390,34

404.000,000
2.370.120,000

405.160,000

Q

414.000,000
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Pto
1471

1472

Coordenadas

X"
yX"
y-

2.384.000,000

2..386.000,000

1474

X"
y-

2.388.000,000

X"

412.480,000

y"

2.392.770,000

X"
y-

415.050,000

1477

X"
y-

1478

X"
y-

1479

X"
y-

1480

1481

X"
yX"
y-

24" 42' 9"

2.201,45

350" 54' 36"

2.025,24

270" O'O"

2.150,00

0° 21' 38"

4.770,09

414.920,000

1473

1476

Distância ou
Desenvolvimento (m)

414.000,000

X"
y-

1475

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

414.600,000
2.388.000 000
412.450,000

2.393.230,000

79" 51' 8"

.

2.610,84

339" 14' 25"

2.962,33

305" 56' 32"

2.470,32

252" 4' 57"

3.152,92

326" 39' 34"

1.819,45

303 0 3 7 ' 27"

2.401,85

414.000,000
2.396.000,000
412.000,000
2.397.450,000
409.000,000
2.396.480,000
408.000,000
2.398.000 000
406.000,000
2.399.330,000
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Coordenadas

pto
1481

x=
Y

1482

x=
Y

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

x=

404.000,000

y-

2.404.000,000

x=

402.000,000
2.405.390,000

x=

402.000,000

y-

2.406.640,000

x=

403.180,000
2.405.740,000

x=

406.000,000

y-

2.405.740,000

x=

407.450,000

Y
1491

2.401.560000

2.402.000000

x=

0°0' O"

2.230,00

286' 20' 54"

1.563,20

345' 57' 50"

2.061,55

304" 47' 58"

2.435,59

0° O' O"

1.250,00

127' 19' 60"

1.484,05

90° O'O"

2.820,00

9T4' 35"

1.461,13

192' 38' 44"

1.598,78

192' 11' 2"

1.800,56

406.000,000

y-

Y
1490

2.399.330000

404.500,000

Y

Distância ou,
Desenvolvimento (m)

406.000,000

x=

Y

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (rn)

2.405.560 000
407.100,000
2.404.000000

x=

406.720,000

y-

2.402.240,000
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Pto
1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

Coordenadas

x=
yx=
yx=
y=
x=
yX=
yx=
yx=
yx=
yx=
yx=
yx=
y-

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (m)

96' 44' 34"

2.044,14

170' 54' 36"

2.025,44

90 0 O'O"

2.190,00

90' O'O"

1.040,00

191° 9' 54"

1.549,32

110" 37' 48"

3.632,96

163' 54' 34"

2.164,81

138' 45' 51"

2.154,25

227' 31' 35"

1.925,20

263' 59' 28"

1.910,50

406.720,000
2.402.240 000
408.750,000

2.402.000,000
409.070,000
2.400.000 000
411.260,000
2.400.000,000
412.300,000
2.400.000,000
412.000,000
2.398.480,000
415.400,000
2.397.200,000
416.000,000
2.395.120,000
417.420,000
2.393.500,000
416.000,000
2.392.200,000
414.100,000
2.392.000,000
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Coordenadas

Pto
1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

x=

414.100,000

y-

2.392.000000

x=

413.500,000

y-

2.390.000000

x=

415.620,000

y-

2.388.000000

x=

416.000,000

y-

2.385.400,000

x=

415.100,000

y-

2.384.000,000

x=

412.500,000

y-

2.382.000,000

x=

410.000,000

y-

2.376.940,000

X=

406.000,000

y-

2.372.680,000

x=

406.000,000

y-

2.370.450000

x=

404.870,000

y.

2.369.630000

x=

404.350,000

y-

2.367.450,000

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento em)

196' 41' 58"

2.088,06

133' 19' 54"

2.194,52

171°41'6"

2.627,62

212 0 4 4 ' 7"

1.664,33

232' 25' 54"

3.280,24

2060 17' 34"

5.643,90

223' 11' 50"

5.843,59

180' O'O"

2.230,00

234 l' 59"

1.396,17

193" 24' 59"

2.241,16

0
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Pto
1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

1520

1521

Coordenadas

x=
yx=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
y=
x=
yx=
y=
x=
yx=
y=
x=
y=
x=
y=

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (rn)

270" O'O"

2.790,00

217" 55' 40"

4.766,81

266" 36' 19"

2.364,15

292" 55' 26"

2.464,65

232 O' 60"

1.852,35

257' 28' 17"

1.475,13

16P 58' 23"

1.777,25

192" 7' 38"

2.475,24

211° 14' 22"

2.853,77

187" 32' 16"

4.650,18

404.350,000
2.367.450 000
401.560,000
2.367.450000
398.630,000
2.363.690000
396.270,000
2.363.550,000
394.000,000
2.364.510,000

Q

392.540,000
2.363.370,000
391.100,000
2.363.050,000
391.650,000
2.361.360,000
391.130,000
2.358.940000
389.650,000
2.356.500,000
389.040,000
2.351.890,000
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Coordenadas

pro
1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

x=
yx=
y=
x=
yx=
yx=
yx=
y=
x=
yx=
y=
x=
yx=
yx=
y=

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (m)

174" 30' 56"

4.289,64

194" 27' 28"

4.285,72

159" 26' 39"

1.708,80

124" 16' 29"

1.766,81

191"3' 54"'

3.438,93

177" 10' 4"

9.511,62

153 0 16' 14"

1.556,31

180" 30' io''

2.850,11

168" 44' 13"

6.015,86

194" 19' 43"

8.081,39

389.040,000
2.351.890000
389.450,000
2.347.620000
388.380,000
2.343.470000
388.980,000
2.341.870,000
390.440,000
2.340.875,000
389.780,000
2.337.500,000
390.250,000
2.328.000,000
390.950,000
2.326.610,000
390.925,000
2.323.760000
392.100,000
2.317.860,000
390.100,000
2.310.030,000
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Coordenadas

Pto
1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

x=
y=
x=
yx=
yx=
yx=
y=
x=
yx=
yx=
yx=
y-

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (rn}

178'35'21"

2.030,62

194"2' 11"

4.123,11

r

4.346,26

390.100,000
2.310.030,000
390.150,000
2.308.000000
389.150,000
2.304.000,000

203"

32"

387.450,000
2.300.000,000

194' 4' 53'

12.371,75

154" O' 11"

4.060,90

125' 27' 20"

4.051,23

178" O'36"

5.183,13

151" 49' 58"

3.198,83

138" 5' 32"

5.374,77

200" 33' 22"

4.272,00

384.440,000
2.288.000,000
386.220,000
2.284.350,000
389.520,000
2.282.000,000
389.700,000
2.276.820,000
391.210,000
2.274.000,000

x~

394.800,000

y-

2.270.000 000

x~

393.300,000

y-

2.266.000,000
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Coordenadas

pto
1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1312

1311

x=
yx=
y=
x=
yx=
y=
x=
yx=
yx=
y=
x=
y=
x=
yx=
y=

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (m)

216' 38' 3"

3.888,03

188' 3' 43"

3.565,23

214' 19'49"

5.461,36

181' 40' 30"

6.842,92

163" 18' 3"

2.088,06

208" 48' 39"

2.282,54

166' 20' 59"

1.440,69

145" 6' 2"

2.172,09

231' 16' 33"

100,00

393.300,000
2.266.000,000
390.980,000
2.262.880,000
390.480,000
2.259.350,000
387.400,000
2.254.840,000
387.200,000
2.248.000000
387.800,000
2.246.000,000
386.700,000
2.244.000000
387.040,000
2.242.600,000
388.282,742
2.240.818,545
388.204,726
2.240.755,988

Área == 269.824.945,12 m2

Perímetro = 423.819,34 m
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PIo
1457

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1466

1465

1555

1556

vOL LeIS

Coordenadas
X~

392.000,DOO

y~

2.368.000,000

X~

394.000,000

y-

2.370.840,000

X~

396.000,000

y~

2.372.000000

X~

398.000,000

y-

2.370.950,000

X~

400.000,000

y~

2.372.000,000

x~

402.750,000

y-

2.372.000,000

X~

403.520,000

y~

2.373.500,000

x~

405.100,000

y-

2.373.450,000

X~

405.160,000

y~

2.372.700,000

X~

403.580,000

y-

2.372.000,000

x~

402.560,000

y~

2.370.000,000

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (ru)

35" 9' 16"

3.473,56

59' 53' 11"

2.312,06

117"41'59"

2.258,87

62 0 1 8 ' 2"

2.258,87

900 O' O"

2.750,00

27" 10' 23"

1.686,09

91" 48' 46"

1.580,79

175" 25' 34"

752,40

246" 6' 18"

1.728,12

207" l' 18"

2.245,08
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I

-o..;

PIO

Coordenadas

402.560,000
x=
2.370.000000
y400.940,000
x=
1557
y2.371.240,000
398.480,000
x=
1558
y2.370.000 000
396.000,000
x=
1559
2.370.290,000
y=
394.000,000
x=
1458
y2.368.500,000
1457 x=
392.000,000
y=
2.368.000,000
Área = 17.960.300,00 m2

Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (m)

307' 25' 54"

2.040,10

243' 14' 57"

2.754,85

276' 40' 11"

2.496,90

228' 10' 18"

2.684,05

255' 57' 50"

2.061,55

1556

Perímetro

=

33.083,28 m
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Quadro 3 - Área A 53

Coordenadas

pto
1494

1560

1561

1490

1489

1562

1563

1564

1495

1494

Área

x=
yx=
y=
x=
yx=
y=
x=
yx=
yx=
yx=
y=
x=
yx=
y=

Aairnute ou
Ângulo Central e Raio (m)

Distância ou
Desenvolvimento (m)

358' 18' 11"

2.701,18

299' 41' 27"

2.624,58

270 0 O' O"

1.800,00

12' 38' 44"

1.598,78

96' 42' 36"

2.567,59

110" 48' 25"

2.139,53

171' 38' 3"

3.436,57

190" 18' 18"

1.118,03

270 0 O'O"

1.040,00

411.260,000
2.400.000,000
411.180,000
2.402.700,000
408.900,000
2.404.000,000
407.100,000
2.404.000 000

407.450,000
2.405.560,000
410.000,000
2.405.260,000
412.000,000
2.404.500,000
412.500,000
2.401.100,000
412.300,000
2.400.000,000
411.260,000

2.400.000,000
11.572.500,00 m2

Perímetro = 19.026,26 m

Parágrafo único. As coordenadas topográficas referidas nos quadros anteriores têm correspondência com as coordenadas geográficas
do Sistema UTM no Marco V.S.F.2, implantado pela Ferronorte S.A.
_ Ferrovias Norte Brasil, assim descrito:
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.
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Sistema de Coordenadas
Geográficas (UTM)

Marco

V.s.F.2

N= 7.766.356,2820

Topográficas

y= 2.000.000,00

E=

508.377,8379

x=

Az",

O" 00' 00"

Az= 34° 00' 00"

500.000,00

Art. 3º Fica a Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a utilização de
recursos próprios, as desapropriações ou instituição de servidão de
passagem a que se refere o art. 1Q deste decreto, estritamente necessárias
à implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento, além
de áreas de jazidas de materiais de construção, com a finalidade única
e exclusiva de emprego na implantação e conservação da ferrovia.
Art. 4" A observãncia do prescrito no artigo anterior deverá ser
comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.
Art. 5' As desapropriações a que se refere este decreto são
consideradas de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junbo de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174' de Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
(14) DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1995
Outorga à Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A. concessão para aproveitamento da energia hidráulica no Rio
Guapore, no Município de Pontes e Lacerda,
Estado do Mato Grosso.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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nos arts. 140, alínea a, 150 e 164, alínea a, do Decreto n" 24.643, de
10 dejulho de 1934, e o que consta do Processo n" 27100.002945/89-53,
DECRETA:
Art. I" É outorgada à Mineração Santa Elina Indústria e
Comércio S.A., concessão para aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do Rio Guaporé, para construção da usina hidrelétrica denominada Guaporé, com 43MW de potência instalada,
localizada no Município de Pontes e Lacerda, Estado do Mato
Grosso, nas coordenadas geográficas 15"00'S de latitude e 58"58'W
de longitude.
Parágrafo único. A concessão de que trata este decreto não
confere delegação de poder público à Mineração Santa Elina Indústria
e Comércio S.A.
Art. 2' A energia elétrica produzida destinar-se-á ao uso exclusivo da titular da concessão, que não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia às vilas operárias de seus empregados,
quando construídas em terrenos de sua propriedade, e o realizado nos
termos do Decreto-Lei n" 1.872, de 21 de maio de 1981.
Art. 3' A Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A.
deverá executar as obras no prazo a ser estabelecído pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (Dnaee), de acordo com
o projeto devidamente aprovado.
Art. 4' A concessão ora outorgada vigorará pelo prazo de trinta
anos, a contar da data da publicação deste decreto.
Art. 5º Caducará a presente concessão independente de ato
declaratório, se a Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A.
não cumprir o estabelecido no art. 3° no prazo de doze meses, a contar
da data de publicação deste decreto.
Art. 6' A Mineração Santa Elína Indústria e Comércio S.A.
deverá:
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I - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos
das águas, especialmente o controle das cheias;
II - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;
III - requerer ao Governo Federal a renovação da concessão
até seis meses antes do término do prazo fixado no art. 4°, mediante
as condições que vierem a ser estabelecidas, ou comunicar, no mesmo
prazo, sua desistência.

Art. 7' Não havendo renovação da concessão, o Poder Concedente poderá exigir a reversão dos bens e instalações para a União,
ou que a concessionária reponha, por sua conta, o curso d'água em
seu primitivo estado.
Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(15) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1995(*)
Cria Grupo de Trabalho Intersetorial
(GTI) para a preparação da participação
brasileira na «Conferência Pan-Americana
sobre Saúde e Ambiente no Contexto do Desenvolvimento Sustentável», e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista que o
Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
decidiu, em 1993, convocar a «Conferência Pan-Americana sobre
Saúde e Ambiente no Contexto do Desenvolvimento Sustentável (*) Republicado no DO de 13.7.1995 (pág. 3137 deste volume).
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Copasad», prevista para se realizar em outubro de 1995, em Washington - DC (EUA),
DECRETA:
Art. 1" Fica constituído Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI)
para preparação da participação brasileira na "Conferência PanAmericana sobre Saúde e Ambiente no Contexto do Desenvolvimento
Sustentável».
Art. 2' Compete ao GTI elaborar e coordenar a execução do
programa de atividades destinadas à elaboração do Plano de Ação
N acional sobre Saúde e Ambiente, a ser apresentado na Conferência)
e, especialmente:
I - deliberar sobre o conteúdo do Plano de Ação Nacional
sobre Saúde e Ambiente;

II - organizar e promover seminários ou encontros similares
com a participação do setor público e da sociedade civil organizada, a
fim de assegurar consulta ampla sobre o tema;
IH - divulgar os resultados da preparação brasileira para a
Conferência.

Art. 3' O GTI será integrado por um representante dos Ministérios:
I

H

da Saúde, que o coordenará;
das Relações Exteriores;

III

de Minas e Energia;

IV

do Planejamento e Orçamento;

V
Legal.

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Parágrafo único. Os representantes serão indicados pelos titulares dos Ministérios respectivos e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 4º O GTI poderá convidar representantes de órgãos da
Administração Pública Federal, estadual e municipal, de entidades
privadas, de organizações não-governamentais, de agências da OrgaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101,jul. 1995.
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nização das Nações Unidas, bem como especialistas em assuntos
ligadoS à sua área de competência, cuja presença nas reuniões se
considere necessária ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 5' O GTI encerrará as suas atividades até 30 de novembro de 1995, com a adequação do Plano Nacional sobre Saúde e
Arobiente aos resultados alcançados pela Conferência e respectiva
divulgação.
Art. 6' Ficam convalidados os atos administrativos praticados
pelos membros do GTI, desde a respectiva indicação.

Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
(16) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia)
crédito suplementar no valor de R$
37.165.653,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lII, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 37.165.653,00 (trinta e sete milhões,
cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e três reais) para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercicios anteriores
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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dos fundos e das entidades da administração federal indireta, na
forma dos Anexos II a VI.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 8.7.1995, págs.lú13111ü132. Edição Extra.

(17) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito euplementar no valor deR$ 687. 062,OO,parareforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso lII, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 687.062,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e
sessenta e dois reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são oriundos de incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 8.7.1995, pág. 10132. Edição Extra.
\,JU!. .LeIS
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(18) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
fauor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 4.5.637.353,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 45.637.353,00 (quarenta e cinco
nrilliões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e cinqüenta e três
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1995; 174' da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 10.7.1995, pág. 10132.

(19) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor
da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor deR$10.146.139,OO, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, ju!. 1995.
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autorização contida no art. 6', inciso UI, alinea b, da Lei n? 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n'' 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Cãmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 10.146.139,00 (dez milhões, cento e
quarenta e seis mil, cento ·e trinta e nove reais), para atender à
programação indicada nos Anexos I e U deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são oriundos da incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo lU deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 8.7.1995, págs.l0132/10133. Edição Extra.

(20) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1995
Autoriza o Incra: a doar ao Município de
Aragominas (TO), Loteamento Muricizal le
Etapa, lote 173/36.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n' 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizada a doação ao Município de Aragominas,
Estado do Tocantins, do imóvel denominado "Loteamento Muricizal1 a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101,jul. 1995.
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Etapa", lote 173/36, localizado no mesmo Município, com área de
202175 ha (vinte hectares, vinte um ares e setenta e cinco centiares),
co:U o seguintes limites e confrontações: Norte: lote 173-20 de Manoel
Bruno, lote 173-21 de Valdemar Marques Ribeiro e lote 18 de Siliro
Ribeiro da Silva; Leste: lote 173-22 de João José da Rocha e lote
173-23 de Otávio Ferreira Borba; Sul: lote 173-P de Gregório Líbano
dos Santos, lote 173 de Milton Líbano dos Santos e lote 173-19 de
ManoelVieira dos Reis; Oeste: lote 173-49 de Manoel Vieira dos Reis,
lote 173-20 de Manoel Bruno e lote 173-21 de Valdemar Marques
Ribeiro, e com o seguinte perímetro: "partindo do Marco M-O (zero)
situado entre terras de Manoel Vieira dos Reis, lote 173-19 e Manoel
Bruno, lote 173-20; daí, confrontando o último, com os seguintes
azimutes e distâncias: 51"06'56" - 67,97m; 61"33'40" - 89,31m;
30"15'45" - 223,51m, passando pelos Marcos M-l; M-2, até o Marco
M-3; deste, confrontando com o Sr. Valdemar Marques Ribeiro, lote
173-21, com o seguintes azimutes e distâncias: 56'03'40" -450,20m;
336"12'49" - 107,0Im, passando pelo Marco M-4, até o Marco M-5;
deste, segue confrontando com o Sr. Siliro Ribeiro da Silva, lote
173-18, com azimute de 78"30'35" e distâncias de 562,70m, chega-se
ao Marco M-6; deste, confrontando com o Sr. João José Rocha, lote
173-22, com os seguintes azimutes e distâncias: 183'47'19" 149,53m, 111"33'45" - 97.98m; 155"07'54" - 95,00m, 211"59'30"58,02m; 121"32'37" - 49,99m; 81"36'15" - 99,45m, passando respectivamentepelos Marcos M-7, M-8,M-9, M-I0, M-11 atéoM-12, depois
deter cruzado por quatro vezes o Córrego Vila Rica; daí, confrontando
com o Sr. Otávio Ferreira Borba, lote 173-23, com azimute de
197"07141" e distância de 118,57m, até o Marco M-13: situado na
margem direita da GO-278 sentido AraguaínalMauricilândia; daí,
coufrontando com o Sr. Gregório Líbano dos Santos, lote 173-P, com
azimute de 299'55'44" e distância de 165,02m até o Marco M-14;
situado na margem esquerda da GO-278 no sentido acima citado;
deste, confrontando com o Sr. Milton Líbano dos Santos, lote 173, com
azimute de 264'10'01" e distância de 286,13m chega-se ao Marco
M-15; deste, confrontando com o Sr. Manoel Vieira dos Reis, lote
173-19, com os seguintes azimutes e distâncias: 248"57'27" - 814,57;
236"38'25" - 150,07m; 343' 39' 35" - 29,50m, passando pelos Marcos
M-16, M-17 até o Marco M-O (zero), ponto inicial da descrição do
perímetro.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, Uf/U ):~~1:);:S-;:HUl,JU!. 1::J~:J.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está mat-],
culado em nome da União, sob o n" 11.671, às fls. 262, do livro
RG-2-I-1, no F Ofício Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína
Estado do Tocantins.
'
Art. 2' O imóvel a ser doado destina-se à implantação e regula_
rização do perímetro urbano daquela municipalidade.

Art. 3' O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
Art. 4' A doação será formalizada mediante expedição pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HERINQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(21) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1995
Altera o Estatuto Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" O art. 6' do Estatuto Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovado pelo Decreto
n" 104, de 22 de abril de 1991, alterado pelo Decreto de 15 de junho
de 1993, pelo Decreto n" 1.150, de 30 de maio de 1994, e pelo Decreto
de 17 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7l:2983-31ü1jul. 1995.
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«Art. 6" O capital do BNDES é de R$ 6.089.646.688,68 (seis
bilhões, oitenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e seis mil,
seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos),
dividido em 6.231.711.534 (seis bilhões, duzentos e trinta e um
milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e trinta e quatro)
ações nominativas, sem valor nominal».
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra

(22) DECRETO DE 11 DE JULHO E 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 12.476.763,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso lII, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 12.476.763,00 (doze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são oriundos da incorporação de saldos de exercícios anterioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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res, indicados nos Anexos H e HI deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12-7-1994, pág. 10298.

(23) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 43.995.812,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso IH, alinea, b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 43.995.812,00
(quarenta e três milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e doze reais) para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.

Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores
de entidades da Administração Federal indireta, na forma dos Anexos
H a VIII.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1995, 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 12-7-1995, págs. 10299/10300.

(24) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1995
Abreaosorçamentosda União,em favor da
Justiça do Trabalho e do Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, crédito suplementar
no valor de R$ 3.005.860,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e Il, da Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho e da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de
R$ 3.005.860,00 (três milhões, cinco mil, oitocentos e sessenta reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
noAnexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 12-7-1995, págs. 10301110302
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(25) DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1995
Outorga à Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelea), concessão para produção, transmissão e distribuição de energia
elétrica, no Estado do Espirito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei n"
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, combinados com o art. 150 do
Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934, e com o art. 27 da Lei n"
9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. I" São outorgadas à Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
(Escelsa), de acordo com o inciso I do art. 5' da Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995, concessão para produção de energia elétrica nas
seguintes usinas hidrelétricas, no Estado do Espírito Santo:
I - Rio Preto, no Rio Preto, Município de Barra de São
Francisco;
II - Fruteiras, no Rio Fruteiras, Município de Cachoeira do
Itapemirim;
III
Suíça, no Rio Santa Maria, Município de Santa Leopoldina;
IV
Iúna, no Rio Pardo, Município de Iúna;
V
Aparecida, no Rio Muqui do Sul, Município de Muqui;
VI
Rio Bonito, no Rio Santa Maria, Município de Santa
Maria de Jetibá;
VII - Jucu, no Rio Jucu, Município de Domingos Martins;
VIII - Mascarenhas, no Rio Doce, Municípios de Baixo Guandu no Estado do Espírito Santo e Aimorés, no Estado de Minas Gerais;
IX
Alegre, no Rio Ribeirão Alegre, Município de Alegre;
X - Fumaça, no Rio Braço Norte Direito, Município de Alegre.
Parágrafo único. A energia produzida destina-se ao serviço público de fornecimento de energia elétrica nas áreas de concessão de
Co1. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 187(7):2983-31Ü1jul. 1995.
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distribuição da Escelsa, ao fornecimento a consumidores que tenham
opção de compra de energia elétrica, nos termos do art. 15 e seus
parágrafos e art. 16 da Lei n"9.074, de 1995, e ao suprimento a outras
concessionárias, quando autorizado.
Art. 2' São outorgadas à Escelsa, de acordo com o art. 4° § 3',
daLei n? 9.074, de 1995, e com o art. 65, alínea c, do Decreto n" 41.019,
de 26 de fevereiro de 1957, concessões para transmissão de energia
elétrica, no Estado de Espírito Santo, relativas às instalações objeto
do § 2' deste artigo.
§ l' São considerados serviços de transmissão de energia elétrica aqueles definidos na Lei n" 9.074, de 1995, e no Decreto n" 41.019,
de 1957.
§ 2' A Concessionária deverá submeter ao Departamento N acional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), no prazo de seis meses,
cadastro atualizado das instalações vinculadas aos serviços de transmissão de energia elétrica ora concedidos, para fins de publicação de
ato administrativo que definirá o sistema de transmissão da Escelsa,
nos termos do art. 17 e seus parágrafos da Lei n" 9.074, de 1995.

Art. 3' São outorgadas à Escelsa, de acordo com o art. 4' da Lei
n" 9.074, de 1995, e com o art. 65, alínea c, de Decreto n" 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, concessões para distribuir energia elétrica
nos seguintes Municípios e Distritos do Estado do Espírito Santo:
Afonso Cláudio; Agua Doce; Alegre; Alfredo Chaves; Anchieta; Apiacá; Aracruz; Attilio Vivacqua; Baixo Guandu; Barra de São Francisco;
Boa Esperança; Bom Jesus do Norte; Cachoeiro do Itapemirim; Cariacica; Castelo; Colatina, somente no Distrito de Itapina, Conceição
da Barra; Conceição do Castelo; Divino de São Lourenço; Domingos
Martins; Dores do Rio Preto; Ecoporanga; Fundão; Guaçui; Guarapari; Ibatiba; Ibiraçu; Ibitirama; Iconha; lrupi; Itaguaçu; Itaperimirim;
Itarana; Iúna; Jaguaré; Jerônimo Monteiro; João Neiva; Laranja da
Terra; Linhares; Mantenópolis; Marechal Floriano; Mimoso do Sul;
Montanha; Mucurici; Muniz Freire; Muqui; Nova Venécia; Pedro
Canário; Pinheiros; Piúma; Presidente Kennedy; Rio Bananal; Rio
Novo do Sul; Santa Leopoldina; Santa Mária do Jetibá; Santa Teresa;
somente nos Distritos Sede e Alto Santa Maria; São José do Calçado;
São Mateus; Serra; Vargem Alta; Venda Nova; Viana; Vila Pavão;
Vila Velha e Município de Vitória.
Col. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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§ 1Q São considerados serviços de distribuição de energia elétrí,
ca aqueles definidos no art. 5Q e seus parágrafos do Decreto n" 41.019,
de 1957.
§ 2° AB concessões outorgadas no caput deste artigo não conferem à Escelsa exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei n Q 9.074, de 1995.
§ 3" A Escelsa fica obrigada a apresentar, no prazo de um ano
da assinatura do contrato de concessão de distribuição, proposta de
reagrupamento de suas áreas de concessão de distribuição, segundo
critérios de racionalidade operacional e econômica.

Art. 4 Q OS consumidores e produtores de energia elétrica, de
conformidade com o § 6° do art. 15 da Lei n" 9.074, de 1995, terão
assegurado o livre acesso aos bens e instalações que compõem os
sistemas de transmissão e distribuição da concessionária, operando
integrados aos Sistemas Interligados, mediante pagamento de custos
de transporte, valorados nos termos da legislação aplicável.

Art. 5° As concessões de que trata este decreto vigorarão pelo
prazo de trinta anos, a contar da data da assinatura do contrato de
concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula
de renúncia por parte da Concessionária, aos direitos preexistentes
decorrentes de legislação de regência das concessões extintas.

Art. 6Q A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa)
deverá:

I - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos
das águas, especialmente o controle das cheias;
II - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;
IH - caso pretenda a prorrogação da concessão, requerê-la ao
Poder Concedente até os 36 últimos meses que antecederem o
término do prazo fixado no art. 5°, mediante as condições que vierem
a ser estabelecidas, ou comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.

Art. 7Q OS bens e instalações existentes em função dos serviços
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são vincuCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101JuJ. 1995.
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lados aos serviços públicos de energia elétrica concedidos, vedada sua
alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e
expressa autorização do Poder Concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo de concessão, os bens e instalações
que no momento existirem, eI?- função ~os serviços concedidos, reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. 8º Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações
anteriormente outorgadas ou reconhecidas à Escelsa, para exploração
dos serviços públicos de energia elétrica de que tratam os arts. 1',2'
e 3' deste decreto.
Parágrafo único. De conformidade com o art. 28 da Lei n" 9.074,
de 1995, a União deixa de efetuar a prévia reversão dos bens e
instalações vinculados às concessões de serviços públicos de energia
elétrica extintas nos termos deste artigo.
Art. 9' O disposto neste decreto só produzirá efeitos legais se
for assinado o imprescindível contrato de concessão, no prazo estipulado no Edital nº PND-Ol/95, publicado no Diário Oficial, de 24 de
maio de 1995.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(26) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 2.152.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1,jul. 1995.
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autorização contida no art. 6!}, inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,

DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Cãmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 2.152.000,00 (dois milhões, cento e
cinqüenta e dois mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1995, pág. 10465.

(27) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 9. 714.000,OO,para
reforço de dotação consignada no vigente oro
comento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério Público da União,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.
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crédito suplementar no valor de R$ 9.714.000,00 (nove milhões,
setecentos e quatorze mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexa II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1995, pág. 10466.

(28) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 11.663.190,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
na letra a, inciso I, do art. 6º, da Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 11.663.190,00 (onze milhões, seiscentos
e sessenta e três mil e cento e noventa reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1,jul. 1995.
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ria consignada na Reserva de Contingência, indicada no Anexo II
deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Empresa Brasileira de Comunicação S.A., na
forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 17.7.1995, págs. 10466/11467.

(29) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar rw valor de R$16. 700,00.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n Q 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n° 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 16.700,00
(dezesseis mil e setecentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.
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Brasília, 14 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1995, pãg. 10467.

(30) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério das Comunicações, crédito
suplementar rw valor de R$ 207.785,00, para
reforço de dotações consignadas no vigenteorçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso lII, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério das Comunicações,
crédito suplementar no valor de R$ 207.785,00 (duzentos e sete mil,
setecentos e oitenta e cinco reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, conforme Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1995, pãg. 10467/10468.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7)::l983-3101, jul. 1995.
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(31) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Adminis_
tração Federal e Reforma do Estado, crédito
suplementar no valor de R$ 30.367,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6'\ inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar
no valor de R$ 30.367,00 (trinta mil e trezentos e sessenta e sete
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174' da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1995, pág. 10468.

(32) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre ao orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educa-

ção e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 125.000,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.
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autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n? 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. F Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados

DO DO

de 17.7.1995, pág. 10468.

(33) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho,

crédito suplementar no valor de R$
10..568.900,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 69 , incisos I, alínea a, e II da Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União (Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 10.568.900,00 (dez
milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e novecentos reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.

Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1995, págs. 10468/10470.

(34) DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1995
Transfere a concessão outorgada à Râdia e Televisão Cultura S.A. para a Rádio
CulturaAM S.A. explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50000.000200/92-87;
DECRETA:
Art. I" Fica transferida a concessão deferida à Rádio e Televisão Cultura S.A. pelo Decreto n' 37.336, de 12 de maio de 1955, para
Cal. LeIS Hep. j<·ed. Brasil, Brasília, 187(7J:2983-3101jul. 1995.
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a Rádio Cultura AM S.A. executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de julbo de 1995; 174' da Independência e 107 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(35) DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1995
Autoriza o Inera a doar ao Município de
Imperatriz (MA), o Lote n:" 323, da Gleba
Campo Alegre.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lbe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 6.431, de 11 de julbo de 1977,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizada a doação ao município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, do imóvel denominado Lote 323, parte da Gleba
Campo Alegre, inserindo na área urbana do Povoado de Cidelândia,
situado no referido município, com área de 78,9622ha (setenta e oito
hectares, noventa e seis ares e vinte e dois centiares), com os seguintes
limites e confrontações: Norte: Lote-367 Cícero Coelbo da Silva;
Lote-366 Augusto Souza Martins; Lote 365 Euvaldo Oliveira Lima;
Lote-351 Juvenal José Cardoso; Lotes-353; 350; 347; 364; Leste:
Lote-347 Adriano Ribeiro Pinto; Lote-348 Otoniel da Silva Filho;
Lote-349 Deusdeditih Batista Silva; Lote-350 Vicente Felizardo Silva; Lote-344 Antonio Mariano Lucena; Sul: Lote-344-A Albeniz Angelina da Silva; Lote-344 Antonio Mariano Lucena; Lote-259 SalvaCal. Leis rcep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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dor Rodrigues de Almeida; Oeste: Lote-366 Augusto Sousa Martins;
Lote-365 Euvaldo Oliveira Lima; Lote 364 Abilio Procopio dos Santos;
Lote-259 Salvador Rodrigues de Almeida; Lotes-351, 350.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União, sob o n" 8.532, livro 2-AW fi. 130, no 10
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão.
Art. 2' O imóvel a ser doado destina-se à implantação e regularização do perimetro urbano do povoado de Cidelãndia no referido
município.
Art. 3' O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.

Art. 4' A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira

(36) DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1995
Autoriza o Incra a doar ao Município de
Planalto (RS), o Lote n" 3, da 4" Seção de
Planalto.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977, combinada com a Lei n" 6.925,
de 29 de junho de 1981,
'-'01. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.
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DECRETA:

Art. I' Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), autorizado a doar ao Município de Planalto, Estado
do Rio Grande do Sul, o imóvel denominado Lote n'' 03, da 4' Seção
de Planalto, com área de 17,1075ha (dezessete hectares, dez ares e
setenta e cinco centiares), situado naquele município e que tem os
seguintes limites e confrontações: inicia o perímetro no P01, situado
junto à faixa de domínio da rodovia RS-324, lado direito sentido
Planalto-Passo Fundo, na divisa com o lote n? 174-A da 1ª Seção
Planalto; daí, segue por linha seca, confrontando com os lotes rr's
174-A e 174 da l' Seção Planalto, numa distància de 230,80m até o
P02 situado na divisa da chácara n" 155; dai, segue por linha seca,
confrontando com a chácara n? 155, numa distãncia de 35,95m até o
P03, situado na divisa com a chácara n" 156; dai, segue por linha seca,
confrontando com a chácara n" 156, numa distãncia de 126,80m até
o P04 situado na divisa com a chácara n" 157; daí, segue por linha
seca, confrontando com a chácara n? 157, com as seguintes distâncias:
218,OOm até o P05; 141,50m até o P06, situado no córrego e na divisa
com a chácara n" 150; daí, segue por linha seca, confrontando com a
chácara n" 150, com as seguintes distàncias: 30,00m até o P07; 71,40m
até o P08; 200,90m até o P09, situado na divisa com O lote nº 7; daí,
segue por linha seca, confrontando com os lotes nº 7 e 8, numa
distància de 442,50m até o PIO, situado junto à faixa de donúnio da
rodovia RS-324, lado direito sentido Planalto-Passo Fundo, na divisa
com o lote 7; dai, segue pela referida faixa de domínio, numa distància
de 738,lOm até o P01, ponto inicial da descrição do perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União Federal, no Registro de Imóveis da Comarca de Planalto (RS), sob o nº 3.428, livro n'' 2.

Art. 2° O imóvel a ser doado destina-se à implantação de conjunto habitacional e distrito industrial na área urbana do Município
de Planalto, no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 3' O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 42 A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira

(37) DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1995
Autoriza o aumento do capital social da
Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 42 do Decreto-Lei n" 1.678, de 11 de fevereiro de
1979,
DECRETA:

Art. 12 Fica autorizado o aumento do capital social da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., de R$ 410.306.139,87
(quatrocentos e dez milhões, trezentos e seis mil, cento e trinta e nove
reais e oitenta e sete centavos) para R$ 422.935.908,36 (quatrocentos
e vinte e dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e
oito reais e trinta e seis centavos), mediante a incorporação de
créditos da União, no montante de R$ 12.629.768,49 (doze milhões,
seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e
quarenta e nove centavos).
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(?):2983-3101jul. 1995.
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Brasília, 19 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
(38) DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suple-

mentar no valor de R$ 32.598.449.00, para
reforço de dotação consignada no vigente
comento.

01'-

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 32.598.449,00 (trinta e dois
milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta
e nove reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2[! Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 20.7.1995, pág.lü719.
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(39) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao orçamento da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$
152.099.866,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Hl, alínea b, da Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n'' 8.980, de 19 dejaneiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 152.099.866,00
(cento e cinqüenta e dois milhões, noventa e nove mil, oitocentos e
sessenta e seis reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo 11 deste decreto,
nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão no DO de 21.7.1995, págs. 10753/10778.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.
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(40) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 237.428.560)00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei n" 9.071, de 4 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 237.428.560,00 (duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
consignada à Reserva de Contingência, na forma do Anexo II deste
decreto, nos termos do art. 2º, da Lei nº 9.071, de 4 de julho de 1995,
nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21. 7.1995, pág. 10778.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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(41) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União _
Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 669.519.462,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 62 , inciso I, alinea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lein'8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 669.519.462,00 (seiscentos e sessenta e nove
milhões, quinhentos e dezenove mil e quatrocentos e sessenta e dois
reais), para atender à progaramação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
do cancelamento de dotações indicadas no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
~nterior decorrerão

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLNEillA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.7.1995, págs. 10778/10779.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31D1jul. 1995.
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(42) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
12.665.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 12.665.000,00 (doze
milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Fundo da Central de Medicamentos (Funceme), e do Fundo Nacional de Saúde (FNS), na forma do Anexo III
deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 21.7.1995, pãg. 10779.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

1~·I('I):.:!.!:lts3-31Ul,JuL UI!:l5.

3070
(43) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu_
ridade Social da União, em favor de diversos
órgãos, crédito suplementar no valor de R$
27.724.973,00) para reforço de dotacõee Consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso I, alínea a, e inciso II, da Lei n"
8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 10 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e dos Ministérios da Aeronáutica,
do Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor de R$
27.724.973,00 (vinte e sete milhões, setecentos e vinte e quatro mil,
novecentos e setenta e três reais), para atender às programações
indicadas nos Anexos de I a III deste decreto.
Art. 2!J Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas nos Anexos de IV a VI deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 1995; 174º da Independência e 1070 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.7.1995, pág. 10780.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.
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(44) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Estado-Maior das ForçasArmadas, crédito
suplementar no ualordeR$8. 772.321)OO,para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso IH, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art.' l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Estado-Maior das Forças
Armadas, crédito suplementar no valor de R$ 8.772.321,00 (oito
milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e um
reais), para atender à programação indicada nos Anexos I e H deste
decreto.

Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, na forma dos Anexos HI a V deste decreto, nos montantes
especificados.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.7.1995, págs. 10780/10781.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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(45) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade 80.
cial da União, em fauor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de R$'
1.105.200,00.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União,
de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e 'da Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de R$ 1.105.200,00 (um milhão, cento e
cinco mil e duzentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo H deste decreto, no montante especificado.

Art. 39 Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, conforme indicado nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 21.7.1995, págs. 10781/10782.
\.;01. LeIS rcep. Fed. Brasil, Brasíha,

1~7(7):~91:\3~:HOljul.1995.

(46) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento) crédito suplementar no valor de

R$ 7.493.000,00, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O VlCE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
enfere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
CO art 1º da Lei nº 9.073, de 5 de julho de 1995,
no
.
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 7.493.000,00 (sete
milhões, quatrocentos e noventa e três mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações, indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores ficam
alteradas as receitas do Instituto Pesquisa Econõmica Aplicada e da
Fnndação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme
indicado nos Anexos III e IV, deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.7.1995, pág. 10782.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1,jul. 1995.
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(47) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito

suplementar no valor de R$ 4.453.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 69, inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 4.453.000,00 (quatro milhões,
quatrocentos e cinqüenta e três mil reais) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.7.1995, págs. 10782110783.

Col.

LeIS
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(48) DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 1.120.658.115,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso IlI, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 1.120.658.115,00 (um
bilhão, cento e vinte milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil e cento
e quirrze reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superasvit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício de 1994, na forma do Anexo II deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.7.1995, págs. 10783/10784.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2983-3101, jul. 1995.

3076
(49) DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas
crédito especial no valor de R$ 33.511.200,00:
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida na Lei nº 9.072, de 5 de
julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Estado-Maior das
Forças Armadas, crédito especial no valor de R$ 33.511.200,00
(trinta e três milhões, quinhentos e onze mil e duzentos reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento total das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1995, págs. lü981J10982.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.

:iü77
(50) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Reabre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, crédito extraordinário no valor de
R$ 4.934.360,00, para ampliação do Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 167, §
2°, da Constituição,
DECRETA:

Art. F Fica reaberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor da Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1994, o crédito extraordinário
autorizado pela Medida Provisória n" 733, de 29 de novembro de 1994
(convertida na Lei n" 8.990, de 24 de fevereiro de 1995), e aberto
através do Decreto de 29 de novembro de 1994, no valor de R$
4.934.360,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e
trezentos e sessenta reais), para atender à programação constante do
Anexo I, deste decreto.
Art. 2' Em decorrência da presente reabertura de crédito, fica
alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento, conforme indicado no Anexo Il deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 26.7.1995, pág. 11164.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

187(7):~l:l80-01Ul, jur. l::J::Jb.

3078
(51) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Medicina Veterinária, da Federação de Escc.
las Superiores do ABC, na Cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n° 1.334, de8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do então Conselho Federal de Educação nº 500/93 de 31 de agosto de
1993, conforme consta do Processo nº 23001.000501193-08, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1e Fica autorizado o funcionamento do Curso de Medicina
Veterinária, a ser ministrado pela Federação de Escolas Superiores
do ABC, mantida pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, com
sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(52) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito, da Faculdade de Direito do Médio
Piracicaba, com sede na Cidade de João
Monlevade, Estado de Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.
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nOS arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista O Parecer
do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais nº 370/95, de 8
de maio de 1995, conforme consta do Processo n" 23123.001667/95-64,
do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Direito do Médio Piracicaba, mantida pela Fundação Comunitária Educacional e Cultural de João
Mon1evade, com sede na Cidade de João Mon1evade, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(53) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Secretariado Executivo, da Faculdade deAdministração e Ciências Contábeis das Faculdades Associadas do Ipiranga, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n'' 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000206/90-37, do Ministério da Educação e do
Desporto,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101,jul. 1995.
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DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Secretariado Executivo, a ser ministrado pela Faculdade de Administração
e Ciências Contábeis das Faculdades Associadas do Ipiranga, mantidas pelo Instituto Educacional Seminário Paulopolitano, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(54) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade Interlagos de
Educação e Cultura: com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto nos
arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do Decreto n"
1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n° 1.334,
de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do Processo nº
23033.000535/90-92, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade Interlagos de Educação e
Cultura, mantida pela Associação Interlagos de Educação e Cultura,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174° da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Gol. Leis H.ep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.
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(55) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Filosofia da Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo, com sede na Cidade de Anápotis, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nOS arts. 47, da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000864/90-19, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Filosofia,
licenciatura plena, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia São
Miguel Arcanjo, mantida pela Fundação São Miguel Arcanjo, com
sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(56) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Letras da Faculdade de Educação de Alta
Floresta, com sede na Cidade de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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Decreto n'' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n' 23001.000481/90-41, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Letras,
licenciatura plena, com habilitação em PortuguêslInglês e respectivas
Literaturas, a ser ministrado pela Faculdade de Educação de Alta
Floresta, mantida pelo Centro de Estudos Superiores de Alta Floresta, com sede na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Brasília, 25 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(57) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade da Cidade, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000027/90-18, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade da Cidade, mantida pela Sociedade
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1juJ. 1995.

Educacional São Paulo Apóst?lo, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do RIO de -Ianeiro.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(58) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Direito de Vitória,
com sede na Cidade de Vitória, Estado do
Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23015.000397/90-79, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Direito de Vitória, mantida pelo
Instituto de Ensino Superior de Vitória, com sede na Cidade de
Vitória, Estado do Espírito Santo.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25. de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, ju!. 1995.
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(59) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética do Rio
Gran~ do Norte (Cosern), a área de terra que
menClOna.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n"24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I" Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), a área de terra situada na faixa
de dez metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Natal II/Igapó, em 69 kV, com origem na Subestação
Natal II e ténnino na Subestação Igapó, localizada nos Municípios de
Natal e São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte,
necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e
planta constantes do Processo n" 48100.002156/95-86.
Art. 2q Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. I"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7l:2983-3101jul. 1995.
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Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(60) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Dá nova redação ao art. 1 12 do Decreto
de 8 de maio de 1992, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra necessária à construção do açude público Fogareiro, localizado no Município de Quixeramobím, no Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 5', letrasd ep, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, combinado com
o art. 4' da Lei nº 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto de 8 de maio de 1992 passa a vigorar
com a seguinte redação, para inserir área de terra no Município de
Boa Viagem, no Estado do Ceará:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101,ju1. 1995.

3086
"Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), ãrea de terra e respectivas benfeitorias, tituladas a diversos particulares, com aproximadamente 7.244,7011ha
(sete mil, duzentos e quarenta e quatro hectares e sete mil e Onze
centiares), abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude
Público Fogareiro, localizado nos Municípios de Quixeramobim
e Boa Viagem, Estado do Ceará, de acordo com planta constante
do Processo n? 21370.00830/93, necessária à construção do referido reservatório, assim descrita: o polígono tem seu início no
vértice EO=OMD (A-AX-3), localizada na ombreira direita da
barragem, de coordenadas (UTM) de latitude 9.423.996,034m e
longitude 442.544,079m; neste vértice EO=OMD (A-AX-3),tomase o azimute de 240'48'43" e segue-se a uma distância de 470,07m
até encontrar o vértice 60-A; neste, toma-se o azimute 8°25'34" e
segue-se a uma distância de 2.257,53m até encontrar o vértice
A-AX-58; neste, toma-se o azimute de 15°06'35"e segue-se a uma
distância de 119,27m até encontrar o vértice A-AX-60; neste,
toma-se o azimute de 49'44'34" e segue-se a uma distância de
1.462, 19m até encontrar o vértice AX-39; neste, toma-se o azimute de 105'09'51" e segue-se a uma distância de 847,57m até
encontrar o vértice DX-51; neste, toma-se o azimute de 76'34'22"
e segue-se a uma distância de 3.286,17m até encontrar o vértice
TFEX-34; neste, toma-se o azimute de 127'28'46" e segue-se a
uma distância de 2.847,34m até encontrar o vértice D2X-6; neste,
toma-se o azimute de 33°30'03" e segue-se a uma distância de
2.271,26m até encontrar o vértice JB-ll; neste, toma-se o azimute de 86'32'05" e segue-se a uma distância de 1.134,76m até
encontrar o vértice I5Y-23; neste, toma-se o azimute de 20°34'19"
e segue-se a uma distância de 2.470,09m até encontrar o vértice
86B-5; neste, toma-se o azimute de 88°47'39" e segue-se a uma
distância de 1.500,75m até encontrar o vértice U3Z-9; neste,
toma-se o azimute de 61'04'41" e segue-se a uma distância de
4.169,01m até encontrar o vértice L4-10; neste, toma-se o azimute de 160'31'01" e segue-se a uma distância de 1.218,83m até
encontrar o vértice M4-10; neste, toma-se o azimute de 248'38'46"
e segue-se a uma distância de 3.993,29m até encontrar o vértice
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.

T5X-3; neste, toma-se o azimute de 201'45'32" e segue-se a uma
distância de 2.051,70m até encontrar o vértice L5X-18; neste,
toma-se o azimute de 225'11'06" e segue-se a uma distância de
1.666,31m até encontrar o vértice E5-7; neste, toma-se o azimute
de 128°50'17" e segue-se a uma distância de 1.176,12m até
encontrar o vértice 03Y-8; neste, toma-se o azimute de 133°38'42"
e segue-se a uma distância de 1.503,28m até encontrar o vértice
LB2-76; neste, toma-se o azimute de 260°01'07" e segue-se a uma
distância de 3.694,49m até encontrar o vértice I2Y-44; neste,
toma-se o azimute de 185°06'59" e segue-se a uma distância de
2.068,48m até encontrar o vértice 01X-0; neste, toma-se azimute
de 191°55'31" e segue-se a uma distância de 2.286,00m até
encontrar o vértice M1Q-60; neste, toma-se o azimute de
285'23'16" e segue-se a uma distância de 485,74m até encontrar
o vértice M1T-70; neste, toma-se o azimute de 301°21'40" e
segue-se a uma distância de 2.117,78m até encontrar o vértice
D1c17; neste, toma-se o azimute de 271°31'45" e segue-se a uma
distância de 3.080,60m até encontrar o vértice OY-72; neste,
toma-se o azimute de 273°24'34" e segue-se a uma distância de
3.055,85m até encontrar o vértice 33-A; neste, toma-se o azimute
335'50'00" e segue-se a uma distância de 1.232,52m até encontrar
o vértice J3-16; neste, toma-se o azimute de 346°54'38" e segue-se
a uma distância de 1.024,35m até encontrar o vértice 56-A;
neste, toma-se o azimute de 57°52'22" e segue-se a uma distância
de 632,43m até encontrar o vértice 60-A; neste, toma-se o azimute
de 60'48'43" e segue-se a uma distância de 470,07m até encontrar
o vértice EO-OMD (A-AX-3) inicial do polígono de coordenadas
(UTM) de latitude 9.423.996,034m e longitude 442.544,079m,
estando assim fechado o polígono cuja área total é de 7.244,7011
ha e perimetro total de 54.593,840m."

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
. Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Cot.

LeIS
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(61) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig], a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n'' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada CássiaIPratápolis, em 138 kV, com origem na Subestação Cássia
e término na Subestação Patrápolis, localizada nos Municípios de
Cássia e Pratápolis, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem
de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n" 48100.001732/94-79.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4° Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão previsOoj. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.
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ta. neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(62) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás
(Celg), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de
Goiás S.A. (Celg), a área de terra situada na faixa de 25,00m de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada UHE
ltumbiara (Furnas) - SE Paranaíba, em 230kV, com origem na
Usina Hidrelétrica Itumbiara e término na Subestação Paranaíba,
localizada nos Municípios de Itumbiara, Estado de Goiás e Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n"
48000.007544193-19.
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):2983-3101, ju\. 1995.
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Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a ccncessioná,
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituida, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. I?
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 49 Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio ide 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(63) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
GOL LeIS Hep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101jul. 1995.
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e na alíneafdo art. 5' do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. I" Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFLJ,
a área de terra de propriedade particular, no total de 9A80,90m ,
necessária à instalação da subestação denominada Hortolàndia, no
Município de Hortolândia, Estado de São Paulo, de acordo com o
projeto e planta constantes do Processo n" 27100.001013/90-54.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco n" 1, cravado na esquina da rua 59 com
a estrada municipal para Hortolândia (futura Avenida 1), no loteamento Jardim Amanda; segue com o rumo e distância NW 69'38'85,OOm margeando a rua 59 até o Marco n? 2; deflete à direita
formando um àngulo interno de 90'00' e segue com o rumo e distância
NE 20'22' - 25,00m até o Marco n" 3; deflete à esquerda, formando
um âmgulo interno de 186'10' e segue com o rumo e distància NE
14'12' - 64,59m, até o Marco n" 4; deflete à direita, formando um
àngulo interno de 90'00' e segue com o rumo e distância SE 75'48'102,17m, até o Marco n" 5; deflete à direita, formando um ângulo
interno de 90'00' e segue com o rumo e distância SW 14'12' -75,63m,
margeando a estrada municipal (futura Avenida 1), até o Marco n" 6;
deflete à direita, formando um ângulo interno de 83'50' e segue com
o rumo e distância NW 69'38' - 1O,60m, até o Marco n" 7; deflete à
esquerda, formando um ângulo interno de 276'10' e segue com o rumo
e distància SW 14'12' - 15,llm, até o Marco n" 8; segue formando
uma curva em concordância à direita com arco de comprimento
15,13m e 9,Olm de raio, até o Marco n" 1, onde teve início essa
descrição.

Art. 2' A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I" deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n' 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1,jul. 1995.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(64) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em tauor da Eletropaulo --- Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. lº Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra situada na faixa de
dezesseis metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada RAC Kaiser, em 138kV, com origem na Torre n"
25 de linha de transmissão RAE Independência e término na estação
transformadora de distribuição Kaiser, localizada no Município de
Jacareí, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nf!
48100.002027/95-33.
Art. 2C! Fica reconhecida a conveniência de instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção,
conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica
e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
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possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via
praticável.

Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. 10
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro
dela, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado
porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107 0 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(65) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão admínietrouua,
em fauor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-3101, jul. 1995.
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Compan1úa Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão
para a Subestação Hortolãndia, em 138kV, com origem na estrutura
n" 9-2 (nova) da linha de transmissão SE Nova Aparecida (CPFL) _
SE Sumaré (CESP) e término na Subestação Hortolândia, localizada
no Município de Hortolãndia, Estado de São Paulo, necessária à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n" 27100.001013/90-54.
Art. 2g Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.

Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. I?
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.
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(66) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no nso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5", letra c, e 10 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, combinado
com o art. 4' da Lei n" 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropria9ão pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
área de terra com aproximadamente 68.620,93/ha (sessenta e oito
mil, seiscentos e vinte hectares e noventa e três centiares), abrangida
pela bacia .hidráulica e faixa seca do Açude Público Castanhão,
localizada nos Municípios de Alto Santo, Jaguaribara, -Iaguaretama
e Jaguaribe, no Estado do Ceará, de acordo com as plantas e memoriais descritivos constantes do Processo n" 06550.00023/95, assim
descritas: o polígono tem seu início no P-O de coordenadas (UTM) de
latitude 9.389.380m e longitude 563.150m, localizado na margem
direita da Rodovia BR-116, a uma distância de 1.100m ao norte da
RN n? 103 do IBGE; neste, toma-se o azimute de 345'00 e segue a uma
distância de 6.900m até encontrar o P-1; neste faz um ângulo interno
de 82'30' e segue a uma distãncia de 3.050m até encontrar, P-2; neste,
faz um ângulo interno de 221'45' e segue a uma distância de 2.065m
até encontrar o P-3; neste, faz um ângulo interno de 118'30' e segue
a uma distância de 6.300m até encontrar o P-4; neste, faz um ângulo
interno de 132'30' e segue a uma distância de 2.550m até encontrar
o P-5; neste, faz um ângulo interno de 296'45' e segue a uma distância
de 2.300m até encontrar o P-6; neste, faz um ângulo interno de 161'15'
e segue a uma distância de 3.870m até encontrar o P-7; neste, faz um
ângulo interno de 80'30' e segue a uma distância de 1.400m até
encontrar o P-8; neste, faz um ângulo interno de 270'00' e segue a
uma distância de 1.650m até encontrar o P-9; neste, faz um ângulo
interno de 270'00' e segue a uma distância de 2.100m até encontrar
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o P-10; neste, faz um ângulo interno de 119'15' e segue a uma
distância de 3.750m até encontrar o P-11; neste, faz um ângulo
interno de 161'00' e segue a uma distância de 5.660m até encontrar
o P-12; neste, faz um ângulo interno de 75°30' e segue a uma distância
de 3.750m até encontrar o P-13; neste, faz um ângulo interno de
209'45' e segue a uma distância de 2.300m até encontrar o P-14; neste,
faz um ângulo interno de 122'00' e segue a uma distância de 3.800m
até encontrar o P-15; neste, faz um ângulo interno de 288°00' e segue
a uma distância de 4.250m até encontrar o P-16; neste, faz um ângulo
interno de 284'30' e segue a uma distância de 880m até encontrar o
P-17; neste, faz um ângulo interno de 79'15' e segue a uma distância
de 1.820m até encontrar o P-18; neste, faz um ângulo interno de
142'45' e segue a uma distância de 1.570m até encontrar o P-19; neste,
faz um ângulo interno de 278'10' e segue a uma distância de 3.000m
até encontrar o P-20; neste, faz um ângulo interno de 76'20' e segue
a uma distância de 1.220m até encontrar o P-21; neste, faz um ângulo
interno de 233'15' e segue a uma distância de 1.750m até encontrar
o P-22; neste, faz um ângulo interno de 118'00" e segue a uma
distância de 2.780m até encontrar o P-23; neste, faz um ângulo
interno de 242'50' e segue a uma distância de 1.800m até encontrar
o P-24; neste, faz um ângulo interno de 76'00' e segue a uma distância
de 900m até encontrar o P-25; neste, faz um ângulo interno de 107'30'
e segue a uma distância de 3.300m até encontrar o P-26; neste, faz
um ângulo interno de 260'00' e segue a uma distância de 1.900m até
encontrar o P-27; neste, faz um ângulo interno de 290'30' e segue a
uma distância de 1.350m até encontrar o P-28; neste, faz um ângulo
interno de 140'40' e segue a uma distância de 4.000m até encontrar
o P-29; neste, faz um ângulo interno ode 154'00' e segue a uma
distância de 1.350m até encontrar o P-30; neste, faz um ângulo
interno de 56"30' e segue a uma distância de 2.840m até encontrar o
P-31; neste, faz um ângulo interno de 269'30' e segue a uma distância
de 1.150m até encontrar o P-32; neste, faz um ângulo interno de 91'15'
e segue a uma distância de l.üSOm até encontrar o P-33; neste, faz

um ângulo interno de 111'30' e segue a uma distância de 1.700m até
encontrar o P-34; neste, faz um ângulo interno de 233'00' e segue a
uma distância de 7.850m até encontrar o P-35; neste, faz um ângulo
interno de 212'15' e segue a uma distância de 2.600m até encontrar
o P-36; neste, faz um ângulo interno de 251'15' e segue a uma
distância de 1.900m até encontrar o P-37; neste, faz um ângulo
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interno de 271"15' e segue a uma distância de 5.620m até encontrar
o P-38; neste, faz um ângulo de 86"30' e segue a uma distância de
1.500m até encontrar o P-39; neste, faz um ângulo interno de 106°45'
e segue a uma distância de 8.300m até encontrar o P-40; neste, faz
um ângulo interno de 273"50 e segue a uma distância de 8.600m até
encontrar o P-41; neste, faz um ângulo interno de 221"00' e segue a
uma distância de 3.380m até encontrar o P-42; neste, faz um ângulo
interno de 65"45 e segue a uma distância de 1.500m até encontrar o
P-43; neste, faz um ângulo de 109"00' e segue a uma distância de
2.650m até encontrar o P-44; neste, faz um ângulo interno de 260030'
e segue a uma distância de 3.900m até encontrar o P-45; neste, faz
um ângulo interno de 245'00' e segue a uma distância de 2.100m até
encontrar o P-46; neste, faz um ângulo interno de 121"00' e segue a
uma distância de 4.000m até encontrar o P-47; neste, faz um ângulo
interno de 203"00' e segue a uma distância de 5.250m até encontrar
o P-48; neste, faz um ângulo interno de 219"00' e segue a uma
distância de 2.000m até encontrar o P-49; neste, faz um ângulo
interno de 69"00' e segue a uma distância de 1.400m até encontrar o
P-50; neste, faz um ângulo interno de 120"00' e segue a uma distância
de 1.900m até encontrar o P-51; neste, faz um ângulo interno de
123"00' e segue a uma distância de 3.250m até encontrar o P-52; neste,
faz um ângulo interno de 202",00' e segue a uma distância de 2.600m
até encontrar o P-53; neste, faz um ângulo interno de 144"15' e segue
a uma distância de 3.250m até encontrar o P-54; neste, faz um ângulo
interno de 219"00' e segue a uma distância de 2.400m até encontrar
o P-55; neste, faz um ângulo interno de 156"30' e segue a uma
distância de 4.900m até encontrar o P-56; neste, faz um ângulo
interno de 285"00' e segue a uma distância de 1.700m até encontrar
o P-57; neste, faz um ângulo interno de 113"30' e segue a uma
distância de 1.750m até encontrar o P-58; neste, faz um ângulo
interno de 148'40' e segue a uma distância de 1.800m até encontrar
o P-59; neste, faz um ângulo interno de 231"15' e segue a uma
distância de 2.580m até encontrar o P-60; neste, faz um ângulo
interno de 238'30' e segue a uma distância de 3.500m até encontrar
o P-61; neste, faz um ângulo interno de 270"00' e segue a uma
distância de 2.350m até encontrar o P-62; neste, faz um ângulo
interno de 90"00' e segue a uma distância de 1.650m até encontrar o
P-63; neste, faz um ângulo interno de 90"00' e segue a uma distância
de 850m até encontrar o P-64; neste, faz um ângulo interno de 270'00'
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e segue a uma distância de 2.350m até encontrar o P-65; neste, faz
um ângulo interno de 90'00' e segue a uma distância de 2.900m até
encontrar o P-66; neste, faz um ângulo interno de 270'00' e segue
a uma distância de 1.350m até encontrar o P-67; neste, faz um
ângulo interno de 90"00' e segue a uma distância de 4.130m até
encontrar o P-68; neste, faz um ângulo interno de 270'00' e segue
a uma distância de 6.000m até encontrar o P-69; neste, faz um
ângulo interno de 270"00' e segue a uma distância de 3.500m até
encontrar o P-70; neste, faz um ângulo interno de 147"30' e segue
a uma distância de 1.750m até encontrar o P-71; neste, faz um
ângulo interno de 90'00' e segue a uma distância de 1.850m até
encontrar o P-72; neste, faz um ângulo interno de 146'00' e segue
a uma distância de 1.650m até encontrar o P-73; neste, faz um
ângulo interno de 238'00' e segue a uma distância de 1.850m até
encontrar o P-74; neste, faz um ângulo interno de 129'30' e segue
a uma distância de 4.950m até encontrar o P-75; neste, faz um
ângulo interno de 298'00' e segue a uma distância de 3.250m até
encontrar o P-76; neste, faz um ângulo interno de 75'00' e segue a
uma distância de 2.950m até encontrar o P-77; neste, faz um ângulo
interno de 120'00' e segue a uma distância de 4.700m até encontrar
o P-78; neste, faz um ângulo interno de 228°00' e segue a uma
distância de 3.200m até encontrar o P-79; neste, faz um ângulo
interno de 114"00' e segue a uma distância de 4.600m até encontrar
o P-O inicial do polígono de coordenadas (UTM) de latitude
9.389.380m e longitude 563.150m, ficando assim fechado o polígono
cuja área total é de 68.620,93ha e perímetro total de 239.065m.
Art. 2' As terras pertencentes à União (Trechos BR-116, com
75,00ha) e ao Estado do Ceará (Trechos da CE-250, com 11,00ha e
CE-262, com 10,00ha), bem como as áreas já adquiridas pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de conformidade com o Decreto n? 98.983 de 28 de fevereiro de 1990, totalizando
262,0798ha, ficam excluídas da declaração de utilidade pública
constante do artigo anterior.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

(67) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Escola de Administração
Mauá, com sede na Cidade de São Caetano
do Sul, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o o disposto
nos arts. 47, da Lei n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.001116/90-81, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Escola de Administração Mauá, mantida
pelo Instituto Mauá de Tecnologia, com sede na Cidade de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(68) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia, da Faculdade de Educação de
Alta Floresta, com sede na Cidade de Alta
Floresta, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n'' 23001.000484/90-30, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar, para exercício nas
escolas de I" e 2' graus, a ser ministrado pela Faculdade de Educação
de Alta Floresta, mantida pelo Centro de Estudos Superiores de Alta
Floresta, com sede na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato
Grosso.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(69) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Secretariado Executivo da União das Faculdades Barão de Mauá, com sede na Cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):2983-31ü1jul. 1995.

nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23033.000612/90-31, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Secretariado Executivo, a ser ministrado pela União das Faculdades Barão
de Mauá, mantida pela Organização Educacional Barão de Mauá,
com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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REPUBLICAÇÕES

LEI
LEI N' 9.082, DE 25 DE JULHO DE 1995(*)
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 1996 e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. I" São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
165, § 2", da Constituição, as diretrizes orçamentárias da União para
1996, compreendendo:
I
as prioridades e metas da administração pública federal;
II - a organização e estrutura dos orçamentos;
III - as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos da
União e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública federal;
V - as disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais;
(*) Publicada no DO de 26-7-1995 (pãg. 2728 deste volume).
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VI - a política de aplicação dos recursos das agências fina-;
ceiras oficiais de fomento;
VII da União;
VIII -

as disposições sobre alterações na legislação tributária
as disposições finais.

CAPÍTULO I
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Federal
Art. 2' Constituem objetivos básicos da administração pública
federal, a serem contemplados na sua programação orçamentária:

I - a eliminação do déficit público, com vistas à consolidação
da estabilidade econômica e à criação de bases sólidas para a retoma.
da susten.tada do desenvolvimento;
II - a recuperação da capacidade de investimento, com ênfase
na melboria da arrecadação e em esforços voltados para urna gestão
mais eficiente do gasto público;
III - o combate à pobreza através da ampliação do acesso da
população de baixa renda a serviços sociais básicos, do apoio a
programas que concorram para a geração de maiores oportunidades
de emprego, e do estímulo à parceria com governos estaduais e
municipais e com a iniciativa privada;
IV - a redução das desigualdades regionais, mediante apoio a
projetos voltados para o melbor aproveitamento das oportunidades
de desenvolvimento das regiões mais pobres e adoção de providências
para aumentar a eficiência dos instrumentos financeiros da politica
regional, como os incentivos e os fundos constitucionais;
V - a promoção do desenvolvimento sustentável, buscando
conciliar as necessidades de crescimento econômico e de modernização tecnológica do setor produtivo com a preservação do meio
ambiente e a melboria da qualidade de vida nas cidades e no campo,
garantindo o atendimento dos compromissos firmados na Agenda 21;
VI - a modernização da administração pública através de
um esforço persistente de redução dos custos operacionais, racionaliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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zação dos gastos, descentralização de encargos e eliminação de superposições e dos desperdícios;
VII - a instituição e fortalecimento do sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos e ampliação das áreas irrigadas
nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.

Art. 3' As metas e as prioridades para o exercício financeiro de
1996 serão especificadas no plano plurianual relativo ao período
1996-1999, dando preferência aos projetos em face de conclusão.
§ I? As prioridades definidas na forma do caput deste artigo
terão precedência na alocação de recursos nos orçamentos de 1996.

§ 2' O Poder Executivo efetuará e encaminhará ao Congresso
Nacional, até 31 de agosto de 1995, avaliação parcial da execução do
plano plurianual a que se refere o art. 4' da Lei n" 8.446, de 21 de
junho de 1992, com destaque para as metas alcançadas, justificando
os eventuais desvios em relação à programação para até o final de
1994.
CAPÍTULO II
Da Organização e Estrutura dos Orçamentos

Art. 4' O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, será constituído de:
I
II
III

texto de lei;
consolidação dos quadros orçamentários;
(Vetado).

IV
anexo do orçamento de investimento a que se refere o art.
165, § 5', Il, da Constituição, na forma definida nesta lei;
V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referentes aos orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ 1º Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que
se refere o inciso Il, deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 2', § 1º, I a III e no art. 22, lII, da Lei n'' 4.320, de 17
de março de 1964, os seguintes demonstrativos:
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I - da evolução da receita do Tesouro nacional, segundo
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
cada imposto e contribuição de que trata o art. 195, da Constituição;
II - da evolução da despesa do Tesouro Nacional, segundo
categorias econômicas e grupo de despesa;
III - do resumo das receitas dos Orçamentos Fiscais e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica
e origem dos recursos;
IV - do resumo das despesas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica
e origem dos recursos;
V - da receita e da despesa, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei n? 4.320, de 17
de março de 1964 e suas alterações;
VI - das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III, da Lei n'' 4.320, de 17 de março de 1964, e SUas
alterações;
VII - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de
despesa;
VIII - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo a função programa, subprograma e grupo de despesa;
IX - dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;
X - da programação, referente manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição, ao nível
de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
à

Xl - dos recursos destinados à irrigação, nos termos do art.
42, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por região;
XII - do resumo das fontes de financiamento e da despesa do
orçamento de investimento, segundo órgão, função, programa e subprograma.
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§ 2" A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual conterá:
I - relato sucinto da conjuntura econômica do País, com
indicação do cenário macroeconômico para 1996;

II -

resumo da politica econômica e social do Govern.o;

UI - demonstrativo das necessidades de financiamento do
setor público federal, explicitando receitas e despesas, bem como
indicando os resultados primário e operacional implícitos no projeto
de lei orçamentária anual para 1996, e os observados nos últimos três
anos;
IV - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente,
dos principais agregados da receita e da despesa.
§ 3" Acompanharão o projeto de lei demonstrativos contendo as
seguintes informações complementares:
I - os resultados correntes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
U - os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
Hl - a consolidação dos investimentos programados nos três
orçamentos da União, por unidade orçamentária, eliminadas as duplicidades;
IV - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1995, ultrapasse vinte por cento
do seu custo total estimado, informando o percentual de execução e o
custo total acima referidos, observado o que estabelece o art. 11 desta
lei;

v - o detalhamento dos custos unitários médios utilizados na
elaboração dos orçamentos para os principais itens de investimentos;
VI - os recursos destinados à contrapartida nacional de empréstimos externos, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
por órgão e categoria de programação;
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VII -

a programação orçamentária, detalhada por subprojeto

e subatividade, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, com

os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos orçamentos
fiscal e da seguridade social;
VIII - O detalhamento, por unidade orçamentária da administração pública federal que destine recursos para entidades de previdência fechada, do valor de suas contribuições a título de patrocinadores;
IX - o resumo das despesas do orçamento de investimento,
segundo órgão, função, programa e subprograma e grupo de despesa
da categoria capital;
X - (Vetado).
XI - os valores, por subprojeto e subatividade, das transferências de recursos entre unidades orçamentárias, indicando, em relação
à transferidora e à recebedora, os códigos de unidade orçamentária,
de funcional-programática e de fonte de recursos, bem como o título
do subprojeto ou subatividade e respectivo número seqüencial;
XII - o número de servidores e respectiva remuneração global,
em 30 de junho de 1995, por Poder, órgão e entidade, discriminando:
a) servidores ativos, por nível;
b) servidores inativos;

c) servidores em disponibilidade;
XIII - memória de cálculo sucinta da estimativa de gasto com
pessoal e encargos sociais para o exercício de 1996;
XIV - memória de cálculo sucinta da estimativa das despesas
com amortização e com juros da dívida pública mobiliária federal em
1996, incluindo as taxas reais de juros previstas para o exercício
financeiro;
XV - a situação observada no exercício de 1994 em relação aos
limites e condições de que trata o art. 167, III, da Constituição
Federal;
XVI - o efeito decorrente de isenções e de quaisquer outros
benefícios tributários, indicando, por região, por tributo e por modalidade de benefício contido na legislação do tributo, a perda de receita
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que lhes possa ser atribuída, em cumprimento ao disposto no art. 165,
§ 6', da Constituição Federal;
XVII -

(Vetado).

XVIII XIX -

(Vetado).
a evolução da receita e da despesa do Tesouro Nacional,

contendo a realização nos últimos três anos, a execução provável para

1995 e a programação para 1996, segundo categorias econômicas e
grupo de despesa;
XX -

o gasto com pessoal e encargos sociais, por poder e total,

executado nos últimos três anos, a execução provável em 1995 e o

programado para 1996, com a indicação da representatividade percentual do total em relação à receita corrente líquida, nos termos do
art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até 1994,
e da Lei Complementar n" 82, de 1995, em 1995 e 1996;
XXI - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos GND
juros e encargos da dívida e amortização da dívida, da divida interna
e externa, realizados nos últimos três anos, sua execução provável em
1995 e o programado para 1996;

XXII -

as necessidades de financiamento do setor público fe-

deral nos três últimos anos, das que resultarão da execução provável

em 1995, bem como das implícitas no projeto de Lei Orçamentária
Anual para 1996, detalhando receitas e despesas de modo a expressar
os resultados primário e operacional, com a indicação sucinta dos
dados e das metodologias utilizados na apuração desses resultados,
por cada ano;

XXIII - o estoque da dívida pública federal, mobiliária e contratual, em 30 de junlío de 1995, inclusive daquela junto ao Banco
Central, segundo as categorias interna e externa, indicando sua
variação líquida em relação a 31 de dezembro de 1994 e as previsões
referentes ao montante e à composição desse estoque em 31 de
dezembro de 1995 e 1996;

XXN - os montantes das dividas assumidas pela União com
base nas Leis nQs 8.388 e 8.727, de 30 de dezembro de 1991 e 5 de
novembro de 1993, respectivamente, ou legislação que venha a alteCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3103-3138, jul. 1995.
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rá-las ou substituí-las, e os cronogramas de vencimentos nos próximos cinco exercícios, discriminados por Estado beneficiado;
XXV - o impacto do Programa Nacional de Desestatização na
receita e na despesa da União, até 1996.
§ 4' (Vetado).
§ 5' O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária anual e dos créditos adicionais também em
meio magnético de processamento eletrônico.
§ 6º A comissão mista permanente do congresso Nacional a que
se refere o § 1e do art. 166 da Constituição terá acesso a todos os dados
utilizados na elaboração da proposta orçamentária, inclusive através
do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor).

§ 7º Os demonstrativos e informações complementares exigidos
por esta lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o dispositivo
a que se referem.
Art. 5º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes da União, seus fundos, órgãos,
autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto
e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo
as empresas que recebam recursos da União apenas sob a forma de:

I - participação acionária;
II - pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de
serviços;
III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos;
IV - transferências para aplicação em programas de financiamento nos termos do disposto nos arts. 159, I, «c» e 239, § 1º, da
Constituição Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto no art. 4' desta lei, os Poderes
Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da União encaminharão
ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de OrçamenCoL LeIS H.ep. r'erí. Brasil, Brasília,
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tos, através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de ajustamento
e consolidação.
Parágrafo único. Na elaboração de suas propostas, as instituições mencionadas no caput deste artigo terão como parâmetro de suas
despesas globais os imites estabelecidos conjuntamente com os limites do Poder Executivo, observada a disponibilidade de receitas da
União e o imperativo do ajuste fiscal.

Art. 7' Os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por categoria de programação em seu menor
nível, indicando, para cada uma, a modalidade de aplicação e o grupo de
despesa a que se refere, observada a seguinte classificação:
I -

pessoal e encargos sociais;

U -

juros e encargos da dívida;

UI

outras despesas correntes;

N

investimentos;

V
inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas;
VI VII -

amortização da dívida;
outras despesas de capital.

§ l' As categorias de programação de que trata o caput deste
artigo serão identificadas por subprojstos ou subatividades, com
indicação sucinta das respectivas metas.
§ 2 2 Os subprojetos e subatividades serão agrupados em projetos e atividades, contendo uma sucinta descrição dos respectivos
objetivos.
§ 3' No projeto de Lei Orçamentário Anual será atribuído a
cada subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um
código numérico seqüencial que não constará da lei orçamentária.
§ 4' O enquadramento dos subprojetos e subatividades na classificação funcional-programática deverá observar os objetivos precípuos
dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora.
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Art. 8' A modalidade de aplicação a que se refere o artigo
anterior, destinada à indicação do executor, virá logo após a classifí,
cação funcional-programática e será expressa através de códigos
identificadores da seguinte tipologia:
I
II

governo estadual (30);
administração municipal (40);

III

entidade privada sem fins lucrativos (50);

IV

a ser definida pelo órgão executor (99).

Parágrafo único. O código de modalidade de aplicação terá caráter indicativo para a montagem dos quadros de detalhamento das
despesas iniciais, podendo ser modificado para atender às conveniências da execuç ão.

Art. 9' Os projetos de lei orçamentária e de créditos adicionais
conterão, ao nível de categoria de programação, a identificação das
fontes de recursos, que não constarão das respectivas leis.
§ 1o Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução dos subprojetos ou subatividades correspondentes.
§ 2º Os decretos de abertura de créditos suplementares editados
mediante autorização na Lei Orçamentária Anual serão acompanhados,
na sua publicação, de exposições de motivos que os justifiquem e que
indiquem os efeitos dos cancelamentos de dotações realizados sobre a
execução dos subprojetos ou subatividades correspondentes.

CAPÍTULO IH
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos da União
e suas Alterações
Seção!
Das Diretrizes Gerais

Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas unidades executoras;
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II - incluídos subprojetos com a mesma finalidade em mais de
um órgão;

III - incluídas despesas a título de Investimentos - Regime
de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na
forma do art. 167, § 3", da Constituição;
IV - transferidos a outras unidades orçamentárias do mesmo
órgão os recursos recebidos por transferência, ressalvados os casos do
Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo Nacional de
Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;
V - classificadas como subatividades dotações que visem ao
desenvolvimento de ações limitadas no tempo e das quais resultem
produtos que concorram para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
do Governo.
Parágrafo único. Excetuados os casos de obras cuja natureza ou
continuidade física não permita o desdobramento e aqueles de obras
objeto de financiamento de organismo multilateral que abranja mais
de uma unidade da federação, a lei orçamentária anual não consignará recursos a subprojeto que se localize ou atenda a mais de uma
unidade da federação.

Art. 11. Além da observãncia das prioridades e metas fixadas
nos termos do art. 3 9 desta lei, a lei orçamentária e seus créditos
adicionais somente incluirão subprojetos novos se:
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os subprojetos em andamento;
II - for previamente comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira a ser exigida pelo Congresso Nacional;

III - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma
etapa ou a obtenção de uma unidade completa.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no caput
deste artigo, não serão considerados subprojetos com títulos genéricos
que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como subprojetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30 de junho de 1995, ultrapasse a vinte por cento do seu
custo estimado.
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Art. 12. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
I -

início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou

útil, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis residen-

ciais;
H - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades
residenciais de representação funcional;
IH - aquisições de automóveis de representação, ressalvadas
aquelas referentes a automóveis de uso do Presidente, ex-Presidentes
e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Superiores, dos Ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União;
IV - celebração, renovação e prorrogação de contratos de locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação pessoal;
V - ações de caráter sigiloso, salvo quando realizadas por
órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça, entre suas
competências, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança
da sociedade e do Estado e que tenham como pré-condição o sigilo,
constando os valores correspondentes de subatividades ou subprojetos específicos;
VI - ações típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ressalvados os casos previstos nos arts. 30, VI e VII, 200,
204, I, e 225, § 1º, HI, da Constituição, ou em lei específica, bem como
os subprojetos constantes do plano plurianual em vigor, financiados
total ou parcialmente pela União ou por agência financeira oficial de
fomento e que se encontrem inacabados, com mais de cinqüenta por
cento de execução, desde que já tenham aqueles entes adimplido com
mais de setenta por cento da contrapartida;
VII - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras
entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
VIII - pagamento a qualquer título a servidor da administração
pública por serviços de consultoria ou assistência técnica custeadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

187(7):31ü3-3138,jul. 1995.

3115
com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais ou internacionais.
§ 1Q Para efeito desta lei, entende-se como ações típicas dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as ações governamentais que não sejam de competência exclusiva da União, nem de
competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
§ 2' Desde que as despesas sejam especificamente identificadas
nos orçamentos, excluem-se da vedação prevista:

I - nos incisos I e II, as destinações para unidades equipadas,
essenciais à ação das organizações militares, as unidades necessárias
à instalação de novas representações diplomáticas no exterior, as
residências funcionais dos Ministros de Estado e dos membros do
Poder Legislativo em Brasília e as despesas dessa natureza que sejam
relativas às sedes oficiais das representações diplomáticas no exterior
e que sejam cobertas com recursos provenientes da renda consular;
II - no inciso 111, as aquisições com recursos oriundos da renda
consular para atender às novas representações diplomáticas no exterior.

§ 3' (Vetado).

Art. 13. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, respeitadas
as disposições previstas em legislação específica, somente poderão ser
programadas para investimentos e inversões financeiras depois de
atenderem integralmente às necessidades relativas aos custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem
como ao pagamento de amortizaçào, juros e encargos da dívida, e à
destinação de contrapartida das operações de crédito.
§ lº Os órgãos e entidades a que se refere o caput deste artigo
encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, em prazo por ela fixada, o método de
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cálculo das estimativas de arrecadação de suas receitas diretamente
arrecadadas para 1996.
§ 2' Exclui-se do disposto no caput deste artigo, a utilização de
recursos diretamente arrecadados, em até vinte por cento do total,
desde que em atendimento a investimentos das atividades-fins desses
órgãos ou entidades e, exclusivamente, em pesquisa e desenvolvimen_
to científico e tecnológico.

Art. 14. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização,
juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das
respectivas operações, não poderão ter destinação diversa da programada.
§ l' (Vetado).
§ 2' Somente serão incluídas no projeto de lei orçamentária
dotações relativas ao pagamento das operações de crédito contratadas
ou aprovadas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, ou pelo
Ministério da Fazenda, até 30 de junho de 1995.

Art. 15. Sem prejuízo do disposto na Lei n" 8.020, de 12 de abril
de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, inclusive de receitas diretamente arrecadadas dos órgãos e entidades da administração pública federal,
para entidade de providência fechada ou congênere legalmente constituída e em funcionamento até 10 de julho de 1989, desde que:
I - não aumente a participação relativa da patrocinadora, em
relação à contribuição dos seus participantes, verificada no exercício
de 1989;
II - os recursos de cada patrocinadora, destinados a esta
finalidade, não sejam superiores àqueles verificados no balanço de
1989, atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna, da Fundação Getúlio Vargas.

Art. 16. É vedada a inclusão, na lei orçamentária anual e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das
seguintes condições:
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I - sejam de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, à saúde, ou à educação e estejam registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social CCNAS);

11 - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III - atendam ao disposto no art. 61 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

§ lº Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular, emitida no exercício de 1996 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua
diretoria.
§ 2' É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de
subvenções sociais.
§ 3º A destinação de recursos a Municípios e ao Distrito Federal, inclusive para o atendimento às ações de assistência social, saúde
e educação, serão realizadas por intermédio de transferências intergovernamentais.

Art. 17. É vedada a inclusão de dotações a título de auxílios para
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que
sejam:
I -

voltadas para o ensino especial; ou

II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal para recebimento de recursos
oriundos de programas ambientais doados por organismos internacionais ou agências estrangeiras governamentais.

Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na
lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios,
a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão
realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas as repartições de receitas tributárias e as destinadas a atender
a estado de calamidade pública legalmente reconhecido por ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da
assinatura do instrumento original, que:
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I - instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos arts. 155 e 156, da Constituição, ressalvado o imposto
previsto no art. 156, lII, com a redação dada pela Emenda Constitu.
cional nº 3, quando comprovada a ausência do fato gerador;
II - a receita tributária própria corresponde, em relação ao
total das receitas orçamentárias, exclusive as decorrentes de operações de crédito, a pelo menos:
a) vinte e cinco por cento, no caso de Estado ou Distrito Federal;
b) cinco por cento, no caso de Municípios com mais de 150.000
habitantes;

c) três por cento, no caso de Municípios de 50.000 a 150.000
habitantes;
d) um e meio por cento, no caso de Municípios de 25.000 a50.000
habitantes;
e) meio por cento, no caso de Municípios com até 25.000 habitan-

tes;

III - atende ao disposto nos arts. 167, lIIe 212, da Constituição
e no art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e
na Lei Complementar n" 82, de 27 de março de 1995;
IV -

não está inadimplente:

a) com a União, inclusive com as contribuições de que tratam os
arts. 195 e 239 da Constituição;
b) com as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;

c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriormente
recebidos da administração pública federal, através de convênios,
acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxilias e similares;

v - os subprojetos ou subatividades contemplados pelas
transferências estejam incluídos na lei orçamentária da esfera de
governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em
créditos adicionais abertos no exercício.
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§ 1º É obrigatória a contrapartida dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que poderá ser atendida através de recursos
financeiros e/ou bens e serviços economicamerrte mensuráveis e será
estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da
respectiva unidade beneficiada, tendo por limite mínimo e máximo:
I -

no caso dos Municípios:

a) cinco e dez por cento, se localizados nas áreas da Sudene e da
Sudam e no Centro-Oeste, no caso de Municípios com até 25.000
habitantes;

b) dez e vinte por cento, nos demais Municípios localizados nas
áreas da Sudene e da Sudam e no Centro-Oeste;

c) dez e quarenta por cento, para as transferências no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), excluídos os Municípios relacionados
nas alíneas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais casos.

II -

no caso dos Estados e do Distrito Federal:

a) dez e vinte por cento, se localizados nas áreas da Sudene e da
Sudam e no Centro-Oeste;
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.

§ 2º A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior
não se aplica:

I - às operações de crédito internas e externas, salvo quando
o contrato dispuser de forma diferente;
II - aos recursos transferidos pela União, oriundos de doações
de organismos internacionais ou de governos estrangeiros e de programas de conversão da dívida externa doada para fins ambientais,
sociais, culturais e de segurança pública;

III - aos Municípios que se encontrem em situação de calamidade pública formalmente reconhecida, durante o penado que esta
subsistir;
IV - às transferências de recursos destinadas ao atendimento
dos programas de educação fundamental e às ações incluídas nos
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bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias no Programa
Comunidade Solidária;
V -

(Vetado).

§ 3º Caberá ao órgão transferidor:
I - verificar a implementação das condições e comprovações
previstas neste artigo, exigindo, ainda, do Estado, Distrito Federal
ou Município que ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive
através dos balanços contábeis de 1995 e dos exercícios anteriores, da
lei orçamentária para 1996 e demais documentos comprobatórios;
II - acompanhar a execução das subatividades ou subprojetos
desenvolvidos com os recursos transferidos.
§ 4 9 As transferências previstas neste artigo poderão ser feitas
por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais, que
atuarão como mandatárias da União para execução da fiscalização.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se igualmente à concessão
de empréstimo, financiamento ou aval pelo Tesouro Nacional para
Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive nas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista em que
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com
direito a voto.

Art. 19. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, observarão
as seguintes condições:
I - na lripótese de operações com custo de captação identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores ao referido
custo;
II - na lripótese de operações com custo de captação não identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à Taxa
Referencial pró rata tempore.
§ 19 Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos
financeiros previstos nos incisos I e II deste artigo, eventuais comissões, taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro.
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§ 2" Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações
realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações
(Proex) e as operações de financiamento realizadas com mini e pequenos produtores rurais.

Art. 20. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes
de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com
recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social somente poderão ocorrer se vierem a ser expressamente autorizadas por lei específica.
Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto neste artigo:
I - aquisição, por autarquias e empresas públicas federais,
de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n? 79, de 19 de
dezembro de 1966, e a formação de estoques, nos termos do art. 31,
da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991;
II -

a comercialização de produtos agropecuários;

III - Os programas de investimentos agropecuários ou agroindustriais que contem com fontes de recursos de origem externa, desde
que a repactuação para com o mutuário final se contenha no prazo da
operação de crédito externa e suas condições tenham sido aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional;
IV vigente.

a exportação de bens e serviços, nos termos da legislação

Art. 21. A destinação de recursos para equalização de encargos
financeiros ou de preços, pagamento de bonificações a produtores e
vendedores e ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins
lucrativos, observará o disposto nos arts. 18, parágrafo único, e 19 da
Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. Será mencionada na respectiva atividade ou
projeto orçamentário a legislação que autorizou o beneficio.

Art. 22. Serão constituídas, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, reservas de contingência específicas vinculadas aos respectivos orçamentos em montante equivalente a três por cento:
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I - da receita global de impostos, deduzidas as transferências
previstas no art. 159 da Constituição e a parcela da receita de
impostos veiculada à Educação, no caso do Orçamento Fiscal;
II - da receita das contribuições sociais previstas no art. 195,
da Constituição, no caso do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II
Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal
Art. 23. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda conterá exclusiva e integralmente as dotações destinadas
a atender despesas com:
I - refinanciamento da dívida externa garantida pela União
reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal vigentes,
e da dívida interna adquirida e refinanciada ao amparo da Lei n"
8.727, de 5 de novembro de 1993;

II - financiamento de programas de custeio e investimento
agropecuário e de investimento agroindustrial;

III - financiamento para a comercialização de produtos agropecuários, inclusive 08 agroecológicos, nos termos previstos no art. 49
do Decreto-Lei n" 79, de 19 de dezembro de 1966, e, também, financiamento de estoques previstos no art. 31, da Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991;
IV - financiamento de exportações, desde que tais operações
estejam abrangidas pelo Programa de Financiamento às Exportações
(Prcex);
V - equalização de preços de comercialização da Política de
Garantia de Preços Mínimos e equalização de taxas de juros e outros
encargos financeiros, previstas em lei específica.

§ l' As despesas de que trata este artigo serão financiadas,
exclusivamente, com recursos provenientes de:
I -

operações de crédito externas;

II - emissão de Títulos Públicos Federais, destinados ao pagamento integral da equalização de taxas de juros dos financiamentos
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às exportações, nos termos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), e em conformidade com a Lei nº 8.187, de I" de junho
de 1991;

IH - retorno de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos, a qualquer tempo, nas modalidades que, a partir
de 1988, passaram a integrar as Operações Oficiais de Crédito Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, observando-se
que:
a) o retorno do refinanciamento da dívida externa do setor
público, reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal,
será aplicado, exclusivamente, no resgate de amortizações, juros e
outros encargos dos títulos do Tesouro Nacional emitidos para aquela
finalidade;

b) o retorno dos créditos refinanciados ao amparo da Lei nº 8.727,
de 1993, destinar-se-á exclusivamente, ao pagamento de amortizações, juros e outros encargos da dívida assumida pela União, nos
termos da referida lei.

§ 2' Os financiamentos de programas de custeio e investimento
agropecuários serão destinados, exclusivamente, aos mini e pequenos
produtores rurais e suas cooperativas e associações, ressalvados
aqueles financiados por recursos externos.
§ 3º O Poder Executivo poderá utilizar os estoques estratégicos
de alimentos básicos para distribuição ou permuta visando o combate
à fome e à miséria, dando preferência aos produtos com risco de
perecimento.
§ 4' O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos empréstimos e financiamentos destinados ao crédito rural, de acordo com os
limites e condições estabelecidos em lei específica e pelo Conselho
Monetário Nacional.

Art. 24. A programação orçamentária do Banco Central do Brasil obedecerá ao disposto nesta lei e compreenderá as despesas com
pessoal e encargos sociais, outros custeios administrativos e operacionais, inclusive aquelas relativas a planos de beneficios e de assistência a servidores e investimentos.
\...101. LeIS
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Art. 25. Do total de investimentos programados em rodovias
federais, no Orçamento Fiscal, serão destinados no máximo dez por
cento à construção e pavimentação de rodovias.
Parágrafo único. Não se incluem no linúte fixado neste artigo os
investimentos em rodovias para eliminação de pontos críticos, implantação de faixas adicionais e duplicação das vias.
Art. 26. A destinação de recursos para as ações de alimentação
escolar obedecerá ao princípio da descentralização, atendido o seguinte:
I - a distribuição será proporcional ao número de alunos
matriculados nas redes públicas de ensino localizadas em cada Município, no ano anterior;
H - os recursos da União destinados ao conjunto de Municípios de cada Estado e ao Distrito Federal serão alocados em categorias
de programação específicas;

HI - os repasses serão realizados diretamente às administrações públicas municipais, ou no seu impedimento legal, ao Governo
de Estado, que se responsabilizará pelo atendimento.
Art. 27. A União poderá incluir, na sua proposta orçamentária
para o exercício de 1996, recurso para atender ao disposto no § 7' do
art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, observados os objetivos básicos desta lei.

Seção III
Das Diretrizes Específicas
do Orçamento da Seguridade Social
Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e
assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196,200,
201, 203 e 212, § 4º, da Constituição, e contará, dentre outros, com
recursos provenientes:
I - das contribuições sociais a que se referem os arts. 195, I,
H, III e § 8', e 239, da Constituição;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

187(7):3103-3138, jul. 1995.

':ll25
II - das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que
integram, exclusivamente, este orçamento;

III - da contribuição para o plano de seguridade social do
servidor, que será utilizada para atender despesas no ãmbito dos
Encargos Previdenciários da União;
IV -

do Orçamento Fiscal.

§ I" A destinação de recursos para atender despesas com ações
e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao
princípio da descentralização.
§ 2" A lei orçamentária anual contemplará dotações para o
Fundo Nacional de Assistência Social para atender o disposto no art.
203, V da Constituição e na Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
observados os arts. 2' e 3º da Medida Provisória nº 1.010, de 26 de
maio de 1995.

Art. 29. O Orçamento da Seguridade Social discriminará:
I - no caso das ações descentralizadas de saúde e assistência
social, a transferência de recursos da União para cada Estado, para
o Distrito Federal e para o conjunto de Municípios de cada unidade
da Federação, em categorias de programação específicas;
II - no detalhamento das demais despesas, as diferentes categorias de benefícios;

III - no detalhamento da receita, separadamente, as parcelas
relativas às contribuições de empregadores, de trabalhadores e de
contribuintes autônomos que compõem a receita da contribuição
respectiva à seguridade social.

SeçãoN
Das Diretrizes Específicas
do Orçamento de Investimento

Art. 30. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 165, §
59, inciso 11, da Constituição, detalhará, individualmente, por empresa, categoria de programação e natureza da despesa, as aplicações
programadas em despesas de capital, inclusive as resultantes da
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aplicação do conceito estabelecido pela Lei n'' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, para as participações acionárias em outras empresas.
§ l' A despesa será discriminada segundo a classificação funcional-programática, expressa por categoria de programação em seu
menor nível, na forma do disposto nos parágrafos do art. 7º desta lei.
§ 2' As fontes de financiamento identificarão os recursos:
I -

gerados pela empresa;

U - oriundos de transferências dos orçamentos fiscal e da
seguridade social;
UI anterior;

próprios da controladora, não compreendidos no inciso

IV - decorrentes de participação acionária da União, diretamente ou por intennédio de empresa controladora;
V - decorrentes de participação acionária de outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União:
VI

oriundos de operações de crédito externo;

VII

oriundos de operações de crédito interno;

VIU

oriundos de outras fontes.

§ 3º A programação dos investimentos à conta. de recursos
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive
mediante participação acionária, observará o valor e a destinação
constantes do orçamento original.
§ 4º As empresas cuja programação conste integralmente no
Orçamento Fiscal ou do Orçamento da Seguridade não integrarão o
Orçamento de Investimento das Estatais.

Art. 31. Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento
de investimento as normas gerais da Lei n" 4.320, de 17 de março de
1964, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e
demonstrativo de resultado.
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a aplicação,
no que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, para as finalidades a que se destinam.
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§ 2' As despesas com aquisição de direitos do ativo imobilizado
serão consideradas, nos termos da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de
1976, como investimentos, excetuadas as relativas à aquisição de
bens para arrendamento mercantil.

Art. 32. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional será acompanhada de demonstrativo
sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais, informando a origem dos recursos, com o detalhamento mínimo igual ao
estabelecido no § 2' do art. 30, bem como a previsão da sua respectiva
aplicação.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Relativas à Divida Pública Federal
Art. 33. Todas as despesas relativas à divida pública federal,
mobiliária ou contratual, constarão da Lei Orçamentária Anual, independentemente de quais sejam as fontes de recursos que a atenderão.
Art. 34. A lei orçamentária anual não poderá incluir estimativa
de receita decorrente da emissão de titulas da divida pública federal
interna superior à necessidade de atendimento das despesas com:
I - a amortização, os juros e outros encargos da divida, interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro
Nacional;

n - o refinanciamento da divida externa do setor público que
seja, ou venha a ser de responsabilidade da União, nos termos das
resoluções do Senado Federal vigentes;

In - o aumento do capital de empresas e sociedades em que a
União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto e que não estejam incluídas no programa de
desestatização, devendo os titulas conter cláusula de inalienabilidade
até o seu vencimento e serem vendidos ao par às empresas e sociedades com juros de até seis por cento ao ano e prazo mínimo de resgate
de cinco anos, para principal e juros;
IV - a desapropriação de imóveis rurais, para fins de reforma
agrária, nos termos do art. 184, § 4', da Constituição, no caso dos
Titulas da Divida Agrária;
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v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exporta,
ções (Proex), previsto no art. 2º da Lei n'' 8.187, de 1991, devendo os
títulos conter cláusulas de atualização cambial e de inalienabilidade,
até o vencimento;
VI - a aquisição de garantias aceitas no exterior, necessárias
à renegociação da dívida externa, de médio e longo prazos;

VII -

(Vetado).

Parágrafo único. No caso de amortização, juros e encargos da
dívida decorrente da extinção ou dissolução de entidades da administração pública federal, de acordo com a Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo núnimo de resgate de dois
anos, para o principal e juros.
Art. 35. A emissão de títulos da dívida pública federal externa
será limitada a atender despesas com a amortização, os juros e outros
encargos da dívida, interna ou externa, de responsabilidade direta ou
indireta do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO V
Das Disposições Relativas às Despesas
da União com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 36. O quadro geral de pessoal civil do Poder Executivo da
União, administrado pelo órgão central do sistema de pessoal civil da
União, é composto pela totalidade dos cargos efetivos, lotados nos
órgãos da administração direta, nas autarquias e fundações públicas,
regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, mediante ato
específico do órgão central de pessoal civil.
§ lº O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de
pessoal civil publicará até 31 de agosto de 1995, a tabela de cargos
efetivos integrantes do quadro geral de pessoal civil, com o quantitativo de cargos existentes, ocupados e vagos, sendo os cargos não
previstos na referida tabela considerados extintos a partir da data da
sua publicação.
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§ 2 2 Os órgãos centrais dos sistemas de pessoal civil, de planejamento e de orçamento da Administração Pública Federal compatibilizarão as propostas orçamentárias relativas às despesas de pessoal
e encargos do Poder Executivo.

§ 3" Os Poderes Legislativo e Judiciário, por intermédio de seus
órgãos centrais de pessoal, observarão o cumprimento do disposto
neste artigo, bem como no art. 4", § 3", VIII, desta lei.
Art. 37. No exercício financeiro de 1996, as despesas com
pessoal, ativo e inativo, dos três Poderes da União observarão o
limite estabelecido na Lei Complementar n" 82, de 27 de março de
1995.
Art. 38. No exercício de 1996 somente poderão ser admitidos
servidores a qualquer título, se:
I - estiverem previstos cargos vagos na tabela a que se refere
o § 1" do art. 36 desta lei;
II - houver vacância, após 31 de agosto de 1995, dos cargos
ocupados constantes da tabela a que se refere o § 12 do art. 36 desta

lei;
. III - houver dotação orçamentária suficiente e específica para
o atendimento da despesa;
IV -

for observado o limite previsto no artigo anterior.

§ 1" A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras
somente será admitida se:
I -

respeitado o limite de que trata o artigo anterior;

II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
§ 2" Os projetos de lei que tenham por objeto o disposto no
parágrafo anterior serão acompanhados de demonstrativo da suficiência de dotação, nos termos do art. 169 da Constituição.
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CAPÍTULO VI
Da Política de Aplicação dos Recursos
das Agências Financeiras Oficiais de Fomento
Art. 39. As agências financeiras oficiais de fomento observarão,
na concessão de empréstimos e financiamentos, respeitadas Suas
especificidades, as seguintes prioridades:
I - a redução do déficit habitacional e a melhoria nas condições de vida das populações mais carentes, através de financiamentos
a projetos de investimentos em saneamento básico e desenvolvimento
da infra-estrutura urbana, com recursos administrados pela Caixa
Econômica Federal;
U - o aumento da oferta de alimentos e produtos agricolas de
exportação, mediante alocação de recursos pelo Banco do Brasil S.A.;
lU - estimulo à criação de empregos e ampliação da oferta de
produtos de consumo popular, mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas, com recursos administrados pelo Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal;
IV - a promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da
indústria, com ênfase no fomento à capacitação tecnológica, a melhoria da competitividade da economia e geração de empregos, apoiado
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
V - a intensificação das relações internacionais do Brasil com
os seus parceiros comerciais, em função de um maior apoio do Banco
do Brasil S.A. ao financiamento dos setores exportador e importador;
VI - a redução das desigualdades sociais nas regiôes Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do Pais, mediante apoio a projetos voltados
para o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento
econômico-social e adoção de providências para aumentar a eficiência
dos instrumentos gerenciais dos Fundos Constitucionais - FNO,
FNE e FCO - administrados pelo Banco da Amazônia S.A., Banco
do Nordeste do Brasil S.A. e Banco do Brasil S.A., respectivamente.
§ 1s Os encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos
pelas agências não poderão ser inferiores aos respectivos custos de
captação e de administração, ressalvado o previsto na Lei n" 7.827,
de 27 de setembro de 1989.
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§ 2 9 A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou
financiamentos pelas agências financeiras oficiais, inclusive aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às suas

entidades da administração indireta, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista e demais empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a
voto, sem prejuízo das nonnas regulamentares pertinentes, somente
poderá ser efetuada se o mutuário estiver adimplente com a União,
seus órgãos e entidades das administrações direta e indireta e com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
CAPÍTULO VII
Das Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária
Art. 40. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou
beneficio, de natureza tributária ou financeira, somente poderá ser
aprovada caso indique a estimativa de renúncia de receita e as
despesas, em idêntico valor, que serão anuladas.
Art. 41. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam
objeto de:
I -

projeto de lei a ser enviado pelo Poder Executivo ao

Congresso Nacional, por ocasião do encaminhamento da proposta
orçamentária;

II - medida provisória e projeto de lei que tramite no Congresso Nacional, quando do envio da proposta orçamentária.
§ 1Q Se estimada a receita no projeto de Lei Orçamentária
Anual na forma do caput, o Poder Executivo:
I - identificará as proposições de alterações na legislação e
especificará a receita adicional esperada em decorrência de cada uma
das propostas, na mensagem que encaminhar o projeto ao Congresso
Nacional com a proposta orçamentária;
II - apresentará no projeto de Lei Orçamentária Anual programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.
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§ 2" Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o
sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos
recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos condidanados serão canceladas, mediante decreto, após a sanção presidencial à lei orçamentária anual, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear,
até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:

I - de até cem por cento das dotações relativas aos novos
subprojetos;

II - de até sessenta por cento das dotações relativas aos subprojetos em andamento;
III - de até vinte e cinco por cento das dotações relativas às
ações de manutenção;
IV - dos restantes quarenta por cento das dotações relativas
aos subprojetos em andamento;
V - dos restantes setenta e cinco por cento das dotações
relativas às ações de manutenção.

§ 3" O disposto neste artigo pode ser aplicado também a alterações na legislação que regula o programa de desestatização e a
concessão de serviços públicos à iniciativa privada, dentre outras
mudanças, que aumentem a disponibilidade de recursos para os
Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social ou de investimentos das
empresas da União.
§ 4Q Ocorrendo alterações na legislação tributária, em conseqüência de projeto de lei encaminhado ao ·Congresso Nacional após
31 de agosto de 1995 e que implique em acréscimo em relação à
estimativa de receita constante do projeto de lei orçamentária para
1996, os recursos correspondentes deverão ser objeto de projeto de lei
de crédito adicional.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 42. A prestação de contas anual da União incluirá relatório
de execução na forma e com o detalhamento apresentado pela Lei
Orçamentária Anual.
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Parágrafo único. Da prestação de contas anual constará necessariamente, informação quantitativa sobre o cumprimento das metas
fisicas previstas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 43. (Vetado).
§ 19 (Vetado).

§ 2' (Vetado).
§ 3' (Vetado).
Art. 44. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como
prazo-limite para encaminhamento ao Congresso Nacional a data,
improrrogável, de 31 de outubro de 1996, ressalvado o disposto no art.
167, § 3' da Constituição.
Art. 45. A União poderá incluir na proposta orçamentária para
o exercício de 1996 recursos para programas de desenvolvimento das
regiões mais atrasadas do Estado de Tocantins, em observância ao §
6' do art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 46. São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos
sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que
viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 47. (Vetado).
Art. 48. O Poder Executivo, através do seu órgâo central do
sistema de planejamento federal e de orçamento, deverá atender, no
prazo de dez dias úteis, contados da data de recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional, relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer subprojeto, subatividade ou item de receita.
Art. 49. Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado à sanção do Presidente da República até 31 de dezembro de
1995, a programação dele constante poderá ser executada, em cada
mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma
da proposta remetida ao Congresso Nacional.
.
§ I" Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.
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§ 2' Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude
de procedimento previsto neste artigo serão ajustados, após sanção
da lei orçamentária, através da abertura de créditos adicionais, com
base em remanejamento de dotações, cujos atos serão publicados
antes da divulgação dos quadros de detalhamento da despesa a que
se refere o art. 51 desta lei.
§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, os subprojetos
e subatividades que não estavam em execução no exercício de 1995.
§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as
dotações para atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais, com pagamento de benefícios previdenciários a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social, com pagamento do serviço da
dívida e com o pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde.
Art. 50. Até vinte e quatro horas após o encaminhamento à
sanção presidencial dos autógrafos do projeto de lei orçamentária
anual e dos projetos de lei de créditos adicionais, O Poder Legislativo
enviará, em meio magnético de processamento eletrônico, os dados e
informações relativos aos autógrafos, indicando:
I-em relação a cada categoria de programação e grupo de
despesa dos projetos originais, o total dos acréscimos e o total dos
decréscimos, por fonte, realizados pelo Congresso Nacional;
II - as novas categorias de programação e, em relação a estas,
os detalhamentos fixados no art. 7R, as fontes e as denominações
atribuídas.

Art. 51. O Poder Executivo publicará, no prazo de vinte dias
após a publicação da lei orçamentária anual, os quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária de cada órgão, fundo e
entidade dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando,
para cada categoria de programação, a fonte, a categoria econômica,
o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento da
despesa.
§ l' Os quadros de detalhamento da despesa referentes aos
Poderes Legislativo e .Iudiciário e ao Ministério Público da União
serão elaborados na forma definida no caput deste artigo e aprovados
por atos dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado
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Federal, do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e do Procurador-Geral da República.
§ 2' Até vinte e quatro horas após sua publicação, o Poder
Executivo e os órgãos mencionados no parágrafo anterior enviarão ao
Congresso Nacional os quadros de detalhamento da despesa e suas
alterações em meio magnético de processamento eletrônico.
§ 3' Os quadros de detalhamento da despesa serão alterados
em virtude da abertura de crédito adicional ou de fato que requeira
a adequação das dotações às necessidades da execução orçamentária,
observados os limites fixados na Lei Orçamentária Anual.
Art. 52. Até sessenta dias após a publicação dos Balanços Gerais
da União, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários
para cada órgão e suas entidades, a nivel de subprojeto e subatividade, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos
últimos quatro meses do exercício financeiro de 1995 e reabertos, na
forma do disposto no art. 167, § 2' da Constituição.
Art. 53. Até vinte e quatro horas após a publicação do relatório
a que se refere o art. 165, § 3' da Constituição, o Poder Executivo
colocará à disposição do Congresso Nacional os dados relativos à
execução orçamentária do mesmo período, na forma e com o grau de
detalhamento peculiar aos quadros de detalhamento da despesa,
mediante acesso amplo:
1- ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siaf),
para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
II- ao Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
para o orçamento de investimento.
§ l' O relatório de que trata o caput conterá a execução mensal
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, classificada por grupo
de despesa e fontes, segundo:
I
órgão;
II
unidade orçamentária;
III
função;
IV
programa;
V
subprograma;
VI
projeto e atividade.
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§ 2" Integrará o relatório de execução orçamentária quadro
comparativo, discriminando para cada um dos níveis referidos no
parágrafo anterior:
I - o valor constante da Lei Orçamentária Anual;
II - o valor orçado, considerando-se a lei orçamentária anual
e os créditos adicionais aprovados;
III - o valor empenhado no mês;
IV -

o valor empenhado ate o mês.

§ 3º O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos
sociais de modo a evidenciar os quantitativos despendidos com vencimentos e vantagens fixas, despesas variáveis, encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais para as seguintes categorias:
I
II

pessoal civil da administração direta;
pessoal militar;

III

servidores das autarquias;

IV

servidores das fundações;

V
empregados de empresas que integrem os orçamentos
fiscal e da seguridade social.

§ 4" Os valores a que se refere o § 2º deste artigo não considerarão as despesas orçadas ou executadas relativas ao refinanciamento da dívida da União, que deverão ser apresentadas separadamente.
§ 5º Além da parte relativa à despesa, orelatório de que trata ocaput
deste artigo conterá demonstrativo da execução da receita, de acordo com
a classificação constante no Anexo II da Lei n? 4.320, de 17 de março de
1964, incluindo o valor estimado e o arrecadado no mês e o acumulado no
exercício, bem como informações sobre eventuais reestimativas.
Art. 54. (Vetado).
Art. 55. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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DECRETO NÃO NUMERADO
(15) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1995(*)
Cria Grupo de Trabalho Intersetorial
(GTI) para a preparação da participação
brasileira na «Conferência Pan-Americana
sobre Saúde e Ambiente no Contexto do Desenvolvimento Sustentável», e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista que o
Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)
decidiu, em 1993, convocar a «Conferência Pan-Americana sobre
Saúde e Ambiente no Contexto do Desenvolvimento Sustentável
(Copasad)», prevista para se realizar em outubro de 1995, em Washington-DC (EUA),
DECRETA:

Art. I? Fica constituído Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI)
para preparação da participação brasileira na «Conferência PanAmericana sobre Saúde e Ambiente, no Contexto do Desenvolvimento
Sustentável».
Art. 2' Compete ao GTI laborar e coordenar a execução do
programa de atividades destinadas à elaboração do Plano de Ação
Nacional sobre Saúde e Ambiente, a ser apresentado na Conferência,
e, especialmente:
I - deliberar sobre o conteúdo do Plano de Ação Nacional
sobre Saúde e Ambiente;
11 - organizar e promover seminários ou encontros similares
com a participação do setor público e da sociedade civil organizada, a
fim de assegurar consulta ampla sobre o tema;

III - divulgar os resultados da preparação brasileira para a
Conferência.
(*) Publicado no DO de 8.7.1995 -

Edição Extra (pág. 3039 deste volume).
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Art. 3' O GTI será integrado por um representante dos ministérios:
I
II

da Saúde, que

O coordenará;

das Relações Exteriores;

III

de Minas e Energia;

IV

do Planejamento e Orçamento;

V
Legal;

VI
VII

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
da Educação e do Desporto;
do Trabalho.

Parágrafo único. Os representantes serão indicados pelos titulares dos ministérios respectivos e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 4' O GTI poderá convidar representantes de órgãos da
Administração Pública Federal, estadual e municipal, de entidades
privadas, de organizações não-governamentais, de agências da Organização das Nações Unidas, bem como especialistas em assuntos
ligados à sua área de competência, cuja presença nas reuniões se
considere necessária ao cumprimento do disposto neste decreto
Art. 5' O GTI encerrará as suas atividades até 30 de novembro
de 1995, com a adequação do Plano Nacional sobre Saúde e Ambiente
aos resultados alcançados pela Conferência e respectiva divulgação.

Art. 6' Ficam convalidados os atos administrativos praticados
pelos membros do GTI, desde a respectiva indicação.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
0

Brasília, 7 de julho de 1995; 174 da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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RETIFICAÇÃO

LEI
LEI Nº 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995(*)
Dá nova redação a dispositivos da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, que altera a legislação tributária federal, e dá outras providências

Retificação
Na página 9019, 2ª coluna, na redação dada ao art. 63 da Lei
8.981, onde se lê:
({... à alíquota de vinte e cinco por cento...»
Leia-se:
« ... à alíquota de vinte por cento... »

(*) Publicada no DO de 26.6.1995 (v. Coleção das Leis. Brasilia, 187(6): 2225 jun.

1995).
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reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor
sucroalcooleiro. Publicada no DO de 28 de julho de 1995.

2828

1.065 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 -Dá nova redação ao art.
2" da Lei n" 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada noDO de 29 de
julho de 1995. Edição Extra

2831

1.066 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 29 de julho de 1995. Edição Extra.

2832
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1.067 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Altera dispositivos da
Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências.
Publicada no DO de 29 de julho de 1995. Edição Extra. ..

2833

1.068 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Extingue as vantagens
que menciona, institui os Décimos Incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de julho de 1995. Edição Extra.

2839

1.069 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de
julho de 1995. Edição Extra.

2844

1.070 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Altera a Lei n" 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de
29 de julho de 1995. Edição Extra.

2860

1.071 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de julho de
1995. Edição Extra.

2869

1.072 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Dispõe sobre crédito
rural, e dá outras providências. Publicada noDO de 29 de julho de 1995.
.
Edição Extra. ..

2871

1.073 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Reduz a alíquota do
imposto de importação para os produtos que especifica e dá outras
providências. Publicada no DO de 29 de julho de 1995. Edição Extra.

2873

1.074 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofins nos casos que
especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de julho de
1995. Edição Extra. .

2880

1.075 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Dispõe sobre a base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social(PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada
no DO de 29 de julho de 1995. Edição Extra.

2882

1.076 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 -Dispõe sobre aNota do
Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatízaçâo
(PND), instituído pela Lei ns 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constantes da Lei n" 8.177, de I'" de março
de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3
da Lei n" 8.249/91. Publicada no DO de 29 de julho de 1995. Edição
Extra.

2886
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1.077 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 -Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 29 de julho de 1995. Edição

Extra.

2888

1.078 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 -Dispõe sobre a aplicação
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empréstimos concedidos
com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos Fundos de Investimentos do
nordeste e da Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do

Espírito Santo, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de
julho de 1995. Edição Extra.

2890

1.079 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no
DO de 31 de julho de 1995.

2893

1.080 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Dá nova redação ao §
39. do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de 1995.

2897

1.081 - Medida Provisória de 28 de julho de 1995 - Acresce parágrafo ao
art. 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação
e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de 1995.

2898

DECRETOS LEGISLATIVOS
97 -

98 -

99 -

Decreto Legislativo de 3 de julho de 1995 - Aprova os textos das
Convenções sobre Cooperação Aduaneira, celebradas entre o Governo
da República Federativa do Brasil e países de língua oficial portuguesa,
em Luanda, em 26 de setembro de 1986. Publicado noDO de 5 dejuJho

de 1995.

2901

Decreto Legislativo de 3 de julho de 1995 - Aprova o texto do Protocolo
de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Manágua), firmado em Manágua, em junho de 1993, por ocasião
de XIX Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da
üEA. Publicado no DO de 5 de julho de 1995.

2902

Decreto Legislativo de 3 de julho de 1995 - Aprova o texto do Protocolo
à Convenção Internacional para a Conservação do Atum Atlântico,
adotado em Madri, em 5 de junho de 1992. Publicado no DO de 5 de

julho de 1995.
100 -

2903

Decreto Legislativo de 3 de julho de 1995 -Aprova o texto da Ata de
Retificação do Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao
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Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto
de Cáceres -Porto de Nova Palmira), lavrada em 23 de junho de 1993,
em Montevidéu. Publicado no DO de 5 de julho de 1995.

2904

Decreto Legislativo de 3 de julho de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio não Técnico, concluído
em Buenos Aires, no âmbito Mercosul, e assinado pelo Brasil em 5 de
agosto de 1994. Publicado no DO de 5 de julho de 1995.

2905

RESOLUÇÕES
31 -

32 -

Resolução de 30 de junho de 1995 -Autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro de 100% (cem por cento) de
sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1995. Publicada
no DO de 3 de julho de 1995.

2907

Resolução de 30 de junho de 1995 - Modifica o art. 1'? e o item a, do
art. 2" da Resolução n" 4, de 1995, do Senado Federal, que autoriza o
Governo do Estado de Minas Gerais a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de' Minas Gerais
(LFTMG), cujos recursos serão destinados à rolagem de sua dívida
mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. Publicada no DO de

3 de julho de 1995.

2909

33 -

Resolução de 5 de julho de 1995 - Autoriza a União a prestar
garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado
da Bahia junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de R$ 95.865.000,00 (noventa e cinco
milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), equivalentes a
US$ 105,000,000.00 (cento e cinco milhões de dólares norte-americanos), em 28 de abril de 1995, destinada a financiar a execução do
Programa de Apoio às Comunidades Rurais (Produzir). Publicada no
DO de 6 de julho de 1995.

2910

34 -

Resolução de 5 de julho de 1995 - Autoriza a União a prestar
garantia em operação de crédito externo a ser contratado pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), junto ao The Export-Import Bank
of Japan (Eximbank), destinada ao financiamento parcial do projeto
de ampliação da capacidade de produção da empresa Celulose NipoBrasileira S.A. (Cenibra), afiliada da CVRD, no valor equivalente a
US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos).
Publicada no DO de 6 de julho de 1995.

2912

35 -

Resolução de 5 de julho de 1995 -Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de R$ 117.614.700,00 (cento
e dezessete milhões, seiscentos e catorze mil e setecentos reais), equi-
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valentes, em março de 1995, a US$ 132,300,000.00 (cento e trinta e dois
milhões e trezentos mil dólares norte-americanos), destinados ao Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guafba), bem como
a União a prestar a garantia requerida. Publicada naDO de 6 de julho
de 1995.

2914

DECRETOS
1.544 - Decreto de 30 de junho de 1995 - Dispõe sobre o cálculo da média
de índices de preços de abrangência nacional. Publicado no DO de 10de
julho de 1995. Edição Extra.

2917

1.545 - Decreto de 3 de julho de 1995 - Promulga o Acordo para Serviços
Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Além, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia, de
11 de agosto de 1992. Publicado no DO de 4 de julho de 1995.

2918

1.546 - Decreto de 3 de julho de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, e a transferência de cargos em comissão e funções
gratificadas que menciona. Publicado no DO de 4 de julho de 1995. ...

2918

1.547 - Decreto de 3 de julho de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, e a transferência de cargos em comissão e funções
gratificadas que menciona. Publicado no DO de 4 de julho de 1995.

2920

1.548 - Decreto de 5 de julho de 1995 - Dispõe sobre a transferência dos
cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 6 de julho de

1995.

2921

1.549 - Decreto de 5 de julho de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, dos cargos em comissão e funções gratificadas que
menciona. Publicado no DO de 6 de julho de 1995. ...

2922

1.550 - Decreto de 7 de julho de 1995 - Altera o Anexo Tarifa Externa
Comum do Mercosul do Decreto n" 1.343, de 23 de dezembro de 1994,
e dá outras providências. Publicado noDO de 8 de julho de 1995. Edição
Extra.

2923

1.551 - Decreto de 10 de julho de 1995 - Reduz as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos que especifica. Publicado no DO de 11 de julho de 1995.

2933

1.552 - Decreto de 11 de julho de 1995 -Altera valores constantes do anexo
ao Decreto n" 1.486, de 9 de maio de 1995, alterado pelos Decretos nvs
1.513, de 2 de junho de 1995, e 1.521, de 13 de junho de 1995, que
dispõem sobre a programação orçamentária e financeira do Poder
Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, e dá outras providências. Publicado no DO de 12

de julho de 1995.

2934
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1.553 - Decreto de 13 de julho de 1995 - Altera, no Ministério do Exército
a sede do Departamento de Ensino e Pesquisa e da Diretoria de Ensino
Preparatório e Assistencial, de Brasília (DF), para o Rio de Janeiro
(RJ), e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de julho de
1995.

2936

1.554 - Decreto de 13 de julho de 1995 - Altera valores constantes do anexo
ao Decreto ns 1.486, de 9 de maio de 1995, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício
de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Publicado no DO de 14 de julho de 1995.

2936

1.555 - Decreto de 17 de julho de 1995 - Dispõe sobre a criação, por transformação, e a transferência de cargos em comissão e função gratificada
que menciona. Publicado no DO de 18 de julho de 1995.

2937

1.556 - Decreto de 18 de julho de 1995 - Cria Comitê Interministerial
Permanente para aprimoramento e acompanhamento da política industrial, tecnológica e comercial para a Zona Franca de Manaus, e dá
outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1995.

2939

1.557 - Decreto de 18 de julho de 1995 - Eleva à categoria de Consulado
Geral o Consulado em Houston, Estados Unidos da América. Publicado
no DO de 19 de julho de 1995.

2940

1.558 - Decreto de 18 de julho de 1995 - Promulga o Acordo de Comércio
e Cooperação Econômica, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia, de 23 de fevereiro de 1994. Publicado
no DO de 19 de julho de 1995.

2941

1.559 - Decreto de 18 de julho de 1995 - Promulga o Acordo Quadro de
Cooperação, entre o Governo da República Federativa-do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, de 7 de maio de 1991. Publicado no
DO de 19 de julho de 1995.

2942

1.560 - Decreto de 18 de julho de 1995 - Promulga o Acordo de Cooperação
Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, de 20 de agosto de 1991. Publicado no DO de 19
de julho de 1995.
..

2943

1.561 - Decreto de 19 de julho de 1995 - Delega competência ao Ministro
de Estado da Marinha para aprovar o Regimento Interno do Tribunal
Marítimo. Publicado no DO de 20 de julho de 1995.

2944

1.562 - Decreto de 19 de julho de 1995 - Dispõe sobre a criação, por
transformação, dos cargos em comissão e funções gratificadas que
menciona. Publicado no DO de 20 de julho de 1995.
.

2945

1.563 - Decreto de 19 de julho de 1995 - Dispõe sobre a execução do Acordo
de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimodal de
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Mercadorias, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994. Publicado no DO de 20 de julho de 1995.

2946

1.564 - Decreto de 19 de julho de 1995 - Dispõe sobre a execução do Acordo
de Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil e México, de 30
de março de 1995. Publicado no DO de 24 de julho de 1995. .

2947

1.565 - Decreto de 21 de julho de 1995 - Regulamenta a Lei n" 8.829, de
22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior, as Carreiras de
Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria. Publicado no
DO de 24 de julho de 1995. ..

2948

1.566 - Decreto de 21 de julho de 1995 - Dispõe sobre a execução do Nono
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica ns 18,
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de
1994. Publicado no DO de 24 de julho de 1995.

2967

1.567 - Decreto de 21 de julho de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, entre
Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro de 1994. Publicado noDO de 24
de julho de 1995 ..'

2968

1.568 - Decreto de 21 de julho de 1995 - Dispõe sobre a execução do Oitavo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 18,
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de
1994. Publicado no DO de 24 de julho de 1995.

2969

1.569 - Decreto de 21 de julho de 1995 - Altera a redação do art. 1° do
Decreto n" 408, de 27 de dezembro de 1991, que regulamenta o art. 3"
da Lei nl' 8.242, de 12 de outubro de 1991, que cria o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Publicado no DO
de 24 de julho de 1995.

2970

1.570 - Decreto de 21 de julho de 1995 - Regulamenta, no âmbito do
Ministério das Relações Exteriores, o Capítulo V da Lei n" 7.501, de 27
de junho de 1986, que dispõe sobre o regime de contratação dos Auxiliares Locais. Publicado no DO de 24 de julho de 1995. .

2972

1.571 - Decreto de 25 de julho de 1995 - Prorroga o prazo de utilização, no
comércio interno, de container estrangeiro e seus acessórios, de que
trata o Decreto n" 1.214, de 8 de agosto de 1994. Publicado no DO de 26
de julho de 1995.

2978

1.572 - Decreto de 28 de julho de 1995 - Regulamenta a mediação na
negociação coletiva de natureza trabalhista e dá outras providências.
Publicado no DO de 31 de julho de 1995.

2979
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Aprova o aumento de capital da
Companhia Nacional de Abastecimento e altera o seu Estatuto. Publicado no no de 4 de julho de 1995.

2983

(2) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Abre aos orçamentos da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 1.679.336,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 4 de julho de 1995.

2984

Decreto de 3 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$ 14.981.860,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 4 de julho de 1995.

2985

(4) -

Decreto de 3 de julho de 1995 -Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Estrela da Paz, localizada no Município de .Iutaí,
Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de julho de 1995.

2986

(5) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Guarani de Bracuí, localizada no Município de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 4 de julho
de 1995.

2989

(6) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Lago do Beruri, localizada no Município
de Berurt, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de julho de
1995.

2991

(7) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Homologa a demarcação administrativa da Reserva Indígena Ilha do Camaleão, localizada no Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 4 de julho de 1995.

2993

Decreto de 3 de julho de 1995 - Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Vui-Uatá-In, localizada no Município de Amaturá,
Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de julho de 1995.

2994

(9) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Betânia, localizada no Município de Santo
Antonio do Içá, Estado do Amazonas. Publicado naDO de 4 de julho de
1995.

3000

(10) -

Decreto de 3 de julho de 1995 -Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Guaraní Araponga, localizada no Município de
Parati, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 4 de julho de
1995.

3005

Decreto de 3 de julho de 1995 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Figueiras, localizada no Estado de Mato Grosso.
Publicado no DO de 4 de julho de 1995.."

3007

(3) -

(8) -

(11) -
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(12) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Autoriza a Igreja Nova Apostólica
da Renânía do Norte - Vestefália, a instalar-se no Brasil. Publicado
no DO de 4 de julho de 1995. .

3009

(13) -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Ferronorte S.A. - Ferrovias
Norte Brasil, os imóveis que menciona. Publicado naDO de 4 dejulho
de 1995.

3019

(14) -

Decreto de 6 de julho de 1995 - Outorga à Mineração Santa Elina
Indústria e Comércio S.A. concessão para aproveitamento da energia
hidráulica no rio Guaporé, no Município de Pontes e Lacerda, Estado
de Mato Grosso. Publicado no DO de 7 de julho de 1995.

3037

(15) -

Decreto de 7 de julho de 1995 -Cria Grupo de Trabalho Intersetorial
(GTI) para a preparação da participação brasileira na "Conferência
Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente no Contexto do Desenvolvimento Sustentãvel», e dá outras providências. Publicado naDO de 8 de
julho de 1995. Edição Extra.
RepublicadonoDO de 13 de julho de 1995.

3039
3137

Decreto de 7 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no
valor de R$ 37.165.653,00 para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado noDO de 8 de julho de 1995. .

3041

Decreto de 7 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 687.062,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 8 de julho de 1995. Edição Extra. ....

3042

Decreto de 7 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no Valor
de R$ 45.637.353,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 8 de julho de 1995. Edição Extra. .....

3043

Decreto de 7 de julho de 1995 - Abre aos orçamentos da União, em
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$
10.146.139,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de julho de 1995. Edição Extra. .

3043

(20) -

Decreto de 10 dejulho de 1995 -Autoriza o Incra a doar ao Município
de Aragominas (TO), "Loteamento Muricizal r Etapa», lote 173/36.
Publicado no DO deU de julho de 1995. .....

3044

(21) -

Decreto de 11 de julho de 1995 - Altera o Estatuto Social do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Publicado
no DO de 12 de julho de 1995. ....

3046

(22) -

Decreto de 11 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de

(16) -

(17) -

(18) -

(19) -
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R$ 12.476.763,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 12 de julho de 1995.

3047

Decreto de 11 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 43.995.812,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 12 de julho de 1995.

3048

(24) -

Decreto de 11 de julho de 1995 - Abre aos orçamentos da União, em
favor da Justiça do Trabalho e da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, crédito suplementar no valor de R$ 3.005.860,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 12 de julho de 1995.

3049

(25) -

Decreto de 13 de julho de 1995 - Outorga à Espírito Santo Centrais
Elétricas S.A. (Escelsa), concessão para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, no Estado do Espírito Santo. Publicado no
DO de 14 de julho de 1995.
..

3050

(26) -

Decreto de 14 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 2.152.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de julho de 1995.

3053

(27) -

Decreto de 14 de julho de 1995 - Abre aos orçamentos da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de
R$ 9.714.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de julho de 1995.

3054

(28) -

Decreto de 14 de julho de 1995 - Abre aos orçamentos da União,
em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de R$ 11.663.190,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 17 de julho de 1995..

3055

(29) -

Decreto de 14 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$16.700,00. Publicado noDO de 17 de julho de 1995.

3056

(30) -

Decreto de 14 dejulho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor
de R$ 207.785,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de julho de 1995.

3057

(31) -

Decreto de 14 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de R$ 30.367,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 17 de julho de 1995.

3058

(32) -

Decreto de 14 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,

(23) -

O"

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3141-3157,juL 1995.

3153
crédito suplementar no valor de R$ 125.000,00. Publicado no DO de 17
de julho de 1995.

3058

(33) -

Decreto de 14 de julho de 1995 -Abre aos orçamentos da União, em
favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar
no valor de R$ 10.568.900,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 17 de julho de 1995.

3059

(34) -

Decreto de 17 de julho de 1995 - Transfere a concessão outorgada à
Rádio e Televisão Cultura S.A. para a Rádio Cultura AM S.A. explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO del.S de julho de
1995...

3060

(35) -

Decreto de 19 de julho de 1995 - Autoriza o Incra a doar ao Município
de Imperatriz (MA), o Lote n" 323, da Gleba Campo Alegre. Publicado
no DO de 20 de julho de 1995.

3061

(36) -

Decreto de 19 de julho de 1995 -Autoriza o Incra a doar ao Município
de Planalto (RS), o Lote n" 3, da 4~ Seção de Planalto. Publicado no DO
de 20 de julho de 1995.

3062

(37) -

Decreto de 19 de julho de 1995 -Autoriza o aumento do capital social
da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Publicado no DO
de 20 de julho de 1995.

3064

(38) -

Decreto de 19 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 32.598.449,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de julho de 1995.

3065

Decreto de 20 de julho de 1995 - Abre aos orçamentos da União, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 152.099.866,00 para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 21 de julho de 1995.

3066

(40) -

Decreto de 20 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$ 237.428.560,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de
julho de 1995.

3067

(41) -

Decreto de 20 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 669.519.462,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 21 de julho de 1995. ....

3068

Decreto de 20 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 12.665.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de julho de 1995.

3069

(39) -

(42) -
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3154
(43) -

Decreto de 20 de julho de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos, crédito
suplementar no valor de R$ 27.724.973,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de julho de
1995.

3070

(44) -

Decreto de 20 de julho de 1995 - Abre aos orçamentos da União, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de R$ 8.772.321,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de julho de 1995. ....

3071

(45) -

Decreto de 20 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no
valor de R$ 1.105.200,00. Publicado no DO de 21 de julho de 1995.

3072

(46) -

Decreto de 20 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 7.493.000,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de
julho de 1995.

3073

(47) -

Decreto de 20 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito- suplementar no
valor de R$ 4.453.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de julho de 1995.

3074

(48) -

Decreto de 20 de julho de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar
no valor de R$1.120.658.115,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de julho de 1995. .........

3075

Decreto de 21 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito especial no
valor de R$ 33.511.200,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de julho de 1995.

3076

Decreto de 25 dejulho de 1995 -c-Reabre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor da Companhia Nacional de Abastecimento
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito extraordinário no valor de R$ 4.934.360,00, para ampliação do
Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea). Publicado no DO de 26 de julho de 1995.

3077

(51) -

Decreto de 25 de julho de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Medicina Veterinária, da Federação de Escolas Superiores do ABC,
na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 26 de julho de 1995.

3078

(52) -

Decreto de 25 de julho de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Direito, da Faculdade de Direito do Médio Piracicaba, com sede na

(49) -

(50) -
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Cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO
de 26 de julho de 1995.

3078

(53) -

Decreto de 25 de julho de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Secretariado Executivo, da Paculdade de Administração e
Ciências Contábeis das Paculdades Associadas do Ipiranga, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado naDO de 26 de julho
de 1995.

3079

(54) -

Decreto de 25 de julho de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração da Faculdade Inter-lagos de Educação e Cultura, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 26 de julho de 1995.

3080

(55) -

Decreto de 25 de julho de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Filosofia da Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo, com sede na
Cidade de Anãpolis, Estado de Goiás. Publicado no DO de 26 de julho
de 1995.

3081

(56) -

Decreto de25 de julho de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Letras da Faculdade de Educação de Alta Floresta, com sede na
Cidade de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso. Publicado no DO de
26 de julho de 1995.

3081

(57) -

Decreto de 25 de julho de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Direito da Faculdade da Cidade, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 26 de julho de
1995.

3082

(58) -

Decreto de 25 de julho de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Direito da Faculdade de Direito sede Vitória, com de na Cidade de
Vitória, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de 26 de julho de
1995. ..

3083

(59) -

Decreto de 26 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fíns de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética do Rio Grande do Norte (Cosem), a área de terra que
menciona. Publicado no DO de 27 de julho de 1995.

3084

(60) -

Decreto de26 de julho de 1995-Dánovaredação ao art. J.~ do Decreto
de 8 de maio de 1992, que declarou de utilidade pública, para fins de
desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra necessária à construção do açude público
Fogareiro, localizado no Município de Quixeramobim, no Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de julho de
1995.

3085

Decreto de 26 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 27 de julho de 1995.

3088

(61) -
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(62) -

Decreto de 26 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A (Celg), a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 27 de julho de 1995.

3089

(63) -

Decreto de 26 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), a área de terra que menciona. Publicado noDO de 27 de julho
de 1995.
..

3090

Decreto de 26 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fina de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A, a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 27 de julho de 1995.

3092

(65) -

Decreto de 26 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 27 de julho de 1995.

3093

(66) -

Decreto de 26 de julho de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fíns de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, a área de terra que menciona. Publicado noDO de 27 de julho
de 1995.

3095

(67) -

Decreto de 26 de julho de 1995 -c-Autoriza c funcionamento do Curso
de Administração da Escola de Administração Mauá, com sede na
Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 27 de julho de 1995.
.

3099

(68) -

Decreto de 26 de julho de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Pedagogia, da Faculdade de Educação de Alta Floresta, com sede na
Cidade de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso. Publicado no DO de
27 de julho de 1995.

3100

(69) -

Decreto de 26 de julho de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Secretariado Executivo da União das Faculdades Barão de Mauá,
com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Publicado
noDO de 27 de julho de 1995.

3100

(64) -

REPUBLICAÇÕES
LEI
9.082 - Lei de 25 de julho de 1995 - Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1996 e dá outras providências.
Publicada no DO de 26 de julho de 1995.
Republicada no DO de 28 de julho de 1995.
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2728
3103

DECRETO NÃO NUMERADO
(15)

~

Decreto de 7 de julho de 1995 -Cria Grupo de Trabalho Intersetorial
(GTI) para a preparação da participação brasileira na "Conferencia
Pau-Americana sobre Saúde e Ambiente no Contexto do Desenvolvimento Sustentável», e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
julho de 1995.
Republicado no DO de 13 de julho de 1995.

3137
3039

RETIFICAÇÃO
LEI

9.065 - Lei de 20 de junho de 1995 - Dá nova redação a dispositivos da Lei
n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária
federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de junho de
1995 e retificada no DO de 3 de julho de 1995.

3139

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3141-3157, jul. 1995.

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO MONITÓRIA
- Código de Processo Civil, Capo XV -Acréscimo.

Lei n" 9.079, de 14 de julho de 1995 ..
ACORDO COMERCIAL N' 5

2725

- Brasil e Venezuela.
Decreto n" 1.567, de 21 de julho de 1995 ..

2968

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATUREZA COMERCIAL
- Brasil e México.

Decreto n!! 1.564, de 19 de julho de 1995..
ACORDO DE ALCANCE PARCIAL PARA A FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE MULTIMODAL DE MERCADORIAS

2947

- Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai.

Decreto n!! 1..563, de 19 de julho de 1995

2946

ACORDO DE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA
- Brasil e Romênia.

Decreto n'!.1.558, de 18 de julho de 1995

2941

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 18
- Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Decreto n"-1.566, de 21 de julho de 1995

2967

Decreto n!! 1.568, de 21 de julho de 1995 .....

2969

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. 1995

3160
ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELAHIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ
-

Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança. Ata de Retificação.

Decreto Legislativo n Q 100, de 3 de julho de 1995 .

2904

ACORDO PARA SERV1ÇOS AÉREOS
- Brasil e Coréia.
Decreto n° 1.545, de 3 de julho de 1995

2918

ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO

- Brasil e Portugal.
Decreto

ti"

1.559, de 18 de julho de 1995

2942

AÇÚCAR

- Abastecimento. Estoque.
Medida Provisória n" 1.064, de 27 de julho de 1995

.

2828

ADMINISTRAÇÃO
- Curso de graduação - Autorização.
São Paulo (SP).
(54) Decreto de 25 de julho de 1995....

3080

São Caetano do Sul (SP).
(67) Decreto de 26 de julho de 1995......

3099

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
- Contrato. Licitação. Normas. Legislação - Alteração.

Medida Provisória n 2 1.081, de 28 de julho de 1995
- Entidade ração.

Extinção -

2898

Dissolução. Encargos. Legislação - Alte-

Medida Provisória n" 1.054~ de 30 de junho de 1995 .....

2767

Medida Provisória n Q 1.080, de 28 de julho de 1995

2897

ADOLESCENTE
- Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) -Legislação - Alteração.

Decreto n Q 1.569, de 21 de julho de 1995.

2970

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
- Cargo em comissão - Criação - Reclassificação.

Medida Provisória n" 1:057, de 27 de julho de 1995
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, ju1. 1995

2774

3161
ÁLCOOL
- Abastecimento. Estoque. Exportação.
Medida Provisória n 21.064, de 27 de julho de 1995
ALIMENTOS
- Estoque. Distribuição. Programa Comunidade Solidária.
Lei n'l9.077, de 10 de julho de 1995
.
.
ANGOLA
- Cooperação Aduaneira. Convenção. Brasil. Cabo Verde. Guiné-Bissau. Moçambique. São Tomé e Príncipe.
Decreto Legislativo n" 97, de 3 de julho de 1995 .
ARGENTINA
- Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimodal de Mercadorias. Brasil. Paraguai. Uruguai.
Decreto n 21.563, de 19 de julho de 1995
- Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa.
Decreto n" 1.560, de 18 de julho de 1995 .....
- Acordo de Complementação Econômica n" 18. Brasil, Paraguai e
Uruguai.
Decreto n" 1.566, de 21 de julho de 1995.. .
.
- Acordo de Complementação Econômica n'' 18. Brasil, Paraguai e
Uruguai.
Decreto n" 1.568, de 21 de julho de 1995.. .
.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Organização. Legislação - Alteração.
Medida Provis6ria n'.! 1.058, de 27 de julho de 1995
ASSISTENTE DE CHANCELARIA
- Carreira. Criação e regulamentação.
Decreto ne> 1.565, de 21 de julho de 1995
.
ATO INTERNACIONAL
- Acordo Comercial ns 5. Brasil e Venezuela.
Decreto n" 1.567, de 21 de julho de 1995
- Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial. Brasil e México.
Decreto ne> 1.564, de 19 de julho de 1995.....
- Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimodal de Mercadorias. Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai.
Decreto nO! 1.563, de 19 de julho de 1995.

2828

2723

2901

2946

2943

2967

2969

2870

2948

2968
2947

2946

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,187(7):3159-3189, jul. 1995

3162
- Acordo de Complementação Econômica n" 18. Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai.
Decreto n" 1.566, de 21 de julho de 1995 ..
Decreto n Q 1.568, de 21 de julho de 1995 .
- Acordo de Comércio e Cooperação Econômica. Brasil e Romênia.
Decreto n Q 1.558, de 18 de julho de 1995

2967
2969
2941

- Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa. Brasil e República Argentina.
Decreto n'1.56D, de 18 de julho de 1995 .....

2943

- Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança.
Decreto Legielatioo n 2100, de 3 de julho de 1995..

2904

- Acordo para serviços aéreos. Brasil e Coréia.
Decreto n" 1.545, de 3 de julho de 1995

2918

- Acordo-Quadro de Cooperação Econômica. Brasil e Portugal
Decreto n Q 1.559, de 18 de julho de 1995.....................

2942

- Convenção Internacional para a Conservação do Aturo Atlântico.
Decreto Legislativo n Q 99, de 3 de julho de 1995

2903

- Convenções Sobre Cooperação Aduaneira. Brasil. Cabo Verde. Guiné-Bissau. Moçambique. São Tomé e Príncipe.
Decreto Legislativo n 9 97, de 3 de julho de 1995 ..

2901

- Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Manágua).
Decreto Legislativo n Q 98, de 3 de julho de 1995

2902

- Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio não Técnico.
Decreto Legislativo n" 1 O1, de 3 de julho de 1995
AUTOMÓVEL
- Importação. Legislação - Revogação.
Lei n Q 9.075, de 7 de julho de 1995.

2905

2722

B
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO (BNDES)
-

Estatuto social- Alteração.
(21) Decreto de 11 de julho de 1995 .

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. juso

3046

3163

c
CABO VERDE
-c-Cooperação Aduaneira. Convenção. Brasil. Angola. Guiné-Bissau.
Moçambique. São 'Iomé e Príncipe.
Decreto Legislativo n" 97, de 3 de julho de 1995 .
CÂMARA DOS DEPUTADOS

2901

-Crédito suplementar.
(19) Decreto de 7 de julho de 1995..

3043

(26) Decreto de 14 de julho de 1995

3053

CAPITAL SOCIAL
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) - Aumento.
(1) Decreto de 3 de julho de 1995..

2983

CARGO EM COMISSÃO
- Criação. Ministério da Fazenda.

Medida Provisória n'! 1.057, de 27 de julho de 1995..

2774

- Criação. Reclassificação. Advocacia-Geral da União.

Medida Provisória n" 1.057, de 27 de julho de 1995...

2774

- Transformação. Transferência.
- Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Decreto n" 1.546, de 3 de julho de 1995

Decreto n~ 1.547, de 3 de julho de 1995...
Decreto n'! 1.548, de 5 de julho de 1995....
Decreto n" 1.555, de 17 de julho de 1995..
- Ministério do Planejamento e Orçamento.
Decreto nó! 1.546, de 3 de julho de 1995....
- Ministério da Previdência e Assistência Social.
Decreto n" 1.547, de 3 de julho de 1995....
Decreto n" 1.555, de 17 de julho de 1995.....

2918
2920

2921
2937
2918
2920
2937

- Ministério do Trabalho.
Decreto n" 1.548, de 5 de julho de 1995....

2921

- Ministério da Educação e do Desporto.
Decreto n'!.1.549, de 5 de julho de 1995...

2922

Decreto nº 1.562, de 19 de julho de 1995..

2945
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3164
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-

Capo XV - Acréscimo. Ação monitória.

Lei n'! .9.079, de 14 de julho de 1995.

2725

COMIT]\; INTERMINISTERIAL PERMANENTE
- Zona Franca de Manaus.
Decreto n" 1.556, de 18 de julho de 1995

.

2939

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)
- Capital social- Aumento. Estatuto - Alteração.
(1) Decreto de 3 de julho de 1995...........

2983

- Crédito extraordinário.
(50) Decreto de 21 de julho de 1995

3077

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
- Operação Financeira. Empréstimo externo.
Resolução n" 34, de 5 de julho de 1995

2912

CONCESSÃO
- Serviços públicos. Normas.
Lei

n'.!

9.074, de 7 de julho de 1995....

2708

CONFER]\;NCIA PAN-AMERICANA SOBRE SAÚDE E AMBIENTE
NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(COPASAD)
- Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) - Criação.
(15) Decreto de 7 de julho de 1995. Publicado noDO de 8 de julho de
1995.....
.

3039

Republícado noDO de 13 de julho de 1995

3137

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA)
- Legislação - Alteração.
2970

Decreto n" 1.569, de 21 de julho de 1995 ..

CONSULADO
- Houston (Estados Unidos). Elevação de categoria. Consulado-Geral.
Decreto n" 1.557, de 18 de julho de 1995

2940

CONTAlNER ESTRANGEIRO
- Utilização. Prorrogação de prazo.
Decreto n'l 1.571, de 25 de julho de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189,jul. 1995

.

2978

3165
CONTRATO
- Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.081, de 28 de julho de 1995
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO ATUM
ATLÃNTICO
- Protocolo.
Decreto Legislativo n!!99, de 3 de julho de 1995 .
CONVENÇÕES SOBRE COOPERAÇÃO ADUANEIRA
- Brasil. Angola. Cabo Verde. Guiné-Bissau. Moçambique. São Tomé
e Príncipe.
Decreto Legislativo n q 97, de 3 de julho de 1995.
COOPERAÇÃO ECONÔMICA
- Acordo. Brasil e Romênia.
Decreto nÓ 1.558, de 18 de julho de 1995
- Acordo-Quadro. Brasil e Portugal.
Decreto n" 1.559, de 18 de julho de 1995.
COOPERAÇÃO JUDICIÃRIA
- Acordo. Brasil e Argentina.
Decreto n'! 1.560, de 18 de julho de 1995 ..
COOPERAÇÃO TÉCNICA
-c-Convenção. Fraude aduaneira. Entorpecente. Brasil. Angola. Cabo
Verde. Guiné-Bissau. Moçambique. São Tomé e Príncipe.
Decreto Legislativo n" 97, de 3 de julho de 1995.
CORÉIA

2898

2903

2901

2941
2942

2943

2901

- Serviço aéreo. Acordo.
Decreto nl! 1.545, de 3 de julho de 1995 .
CRÉDITO ESPECIAL

2918

- Estado-Maior das Forças Armadas.
Lei nl! 9.072, de 5 de julho de 1995
(49) Decreto de 21 de julho de 1995 ....
CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO

2706
3076

-Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
.
(50) Decreto de 25 de julho de 1995
{;RÉDITO RURAL

3077

- Encargos financeiros. Subvenção.
Medida Provisória nl! 1.072, de 28 de julho de 1995 .

2871

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,187(7):3159-3189,ju1. 1995

3166
CRÉDITO SUPLEMENTAR
- Câmara dos Deputados.
(19) Decreto de 7 de julho de 1995
(26) Decreto de 14 de julho de 1995.........
- Estado-Maior das Forças Armadas.
(43) Decreto de 20 de julho de 1995
(44) Decreto de 20 de julho de 1995
- Justiça do Trabalho.

.
.

3043
3053

.

..

.

(2) Decreto de 3 de julho de 1995...................
.
.
- Justiça do Trabalho, Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
(24) Decrelo de 11 de julho de 1995
.
.
- Justiça Federal e Justiça do Trabalho.
(33) Decreto de 14 de julho de 1995
.
- Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado.
.
.
(31) Decreto de 14 de julho de 1995
- Ministério da Aeronáutica.
.
.
(18) Decreto de 7 de julho de 1995..
- Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
(45) Decreto de 20 de julho de 1995 .
- Ministério da Ciência e Tecnologia.
(16) Decreto de 7 de julho de 1995 ..
- Ministério da Educação e do Desporto.
.
Lei n° 9.071, de 4 de julho de 1995
(29) Decreto de 14 de julho de 1995 .
.
.
(32) Decreto de 14 de julho de 1995....
.
(39) Decreto de 20 de julho de 1995
.
(40) Decreto de 20 de julho de 1995
- Ministério da Fazenda.
(41) Decreto de 20 de julho de 1995.
- Ministério da Justiça.
(3) Decreto de 3 de julho de 1995
.
(17) Decreto de 7 de julho de 1995
(38) Decreto de 19 de julho de 1995.
- Ministério da Saúde.
(42) Decreto de 20 de julho de 1995
.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(7):3159-3189,ju!. 1995

3070
3071
2984
3049
3059
3058
3043
3072
3041
2706
3056
3058
3066
3067
3068
2985
3042
3065
3069

3167
Ministério das Comunicações.
(30) Decreto de 14 de julho de 1995 ..

3057

Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei n" 9.073, de 5 de julho de 1995

.

2707

(46) Decreto de 20 de julho de 1995
Ministério do Trabalho.
(48) Decreto de 20 de julho de 1995 ..

3073
3075

Ministério dos Transportes.
(23) Decreto de 11 de julho de 1995

3048

(47) Decreto de 20 de julho de 1995
Ministério Público da União.

3074

(27) Decreto de 14 de julho de 1995 ...
Presidência da República.
(28) Decreto de 14 de julho de 1995 ..

3054

Senado Federal.
(22) Decreto de 11 de julho de 1995

3055
.

3047

CRIANÇA
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)
- Legislação - Alteração.
Decreto n" 1.569, de 21 de julho de 1995 .....
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ver CRIME DO
COLARINHO BRANCO

2970

CRIME DO COLARINHO BRANCO
- Legislação - Alteração.
Lei n!! 9.080, de 19 de julho de 1995

.

2726

CURSO DE GRADUAÇÃO
- Autorização
- Administração
São Caetano do Sul (SP).
.
(67) Decreto de 26 de julho de 1995
São Paulo (SP).
(54) Decreto de 25 de julho de 1995 .....

3099
3080

-Direito
João Monlevade (MG).
(52) Decreto de 25 de julho de 1995

3078
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3168
Rio de Janeiro (RJ).
(57) Decreto de 25 de julho de 1995 ..

3082

Vitória (ES).
(58) Decreto de 25 de julho de 1995 ..
- Filosofia - Anápolís (GO).

3083

(55) Decreto de 25 de julho de 1995 ..

3081

- Letras - Alta Floresta (MT).
(56) Decreto de 25 de julho de 1995

.

3081

- Medicina Veterinária - São Bernardo do Campo (SP).
(51) Decreto de 25 de julho de 1995

.

3078

- Pedagogia - Alta Floresta (MT).
(68) Decreto de 26 de julho de 1995 ..

3100

- Secretariado Executivo
Ribeirão Preto (SP).
(69) Decreto de 26 de julho de 1995 ...

3100

São Paulo (SP).

3079

(53) Decreto de 25 de julho de 1995" .

D
DÉCIMOS
- Criação. Servidor público civil. Remuneração.
Medida Provisória n!!1.068, de 28 de julho de 1995 . .

2839

DELEGAÇÃO DE COMPETÉNCIA
- Ministério da Marinha. Regimento Interno do Tribunal Marítimo.
Decreto n" 1.561, de 19 de julho de 1995 .

2944

DESAPROPRIAÇÃO
- Imóvel. Utilidade pública.
Alto Santo, -Iaguaribara, .Iaguaretama e .Iaguaribe (CE)

(66) Decreto de 26 de julho de 1995...

3095

Hortolândia'Bl")
(63) Decreto de 26 de julho de 1995....

3090

- Imóvel. Utilidade pública. Quixeramobirn (CE). Legislação
ração.
(60) Decreto de 26 de julho de 1995.. .
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3158-oH:S::J,JUl.

1~::.1;)

-Alte~

3085

3169
DESESTATIZAÇÃO
- Legislação - Alteração.

Medida Provisória n 2 1.070, de 28 de julho de 1995.........
DIPLOMATA

2860

- Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDP)
DIREITO
- Curso de graduação - Autorização
João Monlevade (MG).
(52) Decreto de 25 de julho de 1995..

Rio de Janeiro (RJ).
(52) Decreto de 25 de julho de 1995....................................
(57) Decreto de 25 de julho de 1995..............

3078

3078
3082

Vitória (ES).
(58) Decreto de 25 de julho de 1995..........

3082

DÍVIDA MOBILIÁRIA
- Estado de Minas Gerais.

Resolução n 2 31, de 30 de junho de 1995
Resolução nº 32, de 30 de junho de 1995

2907
2909

E
EDUCAÇÃO
- Política nacionaL
Medida Provisória n° 1.067, de 28 de julho de 1995..

2833

- Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio não 'Técnico.

Decreto Legislativo n Q 101, de 3 de julho de 1995
EMPREGADO

2905

- Sociedade de Economia mista. Empresa Estatal. Pagamento. Data.

Medida Provisória nº 1.066, de 28 de julho de 1995...........................
ENCARGOS FINANCEIROS
- Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução.Legislação Alteração.
Medida Provisória n° 1.054, de 30 de junho de 1995.....................
Medida Provisória nº 1.080, de 28 de julho de 1995

2832

2767
2897

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. 1995

3172
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo(TJLP).

Medida Provisória n" 1.055, de 27 de julho de 1995

2768

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
- Recursos. Legislação - Alteração.

Medida Provisória n" 1.061, de 27 de julho de 1995.
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

2794

- Débitos. Dívida ativa - Inscrição. Legislação - Alteração.

Medida Provisória 71,"'-1.065, de 28 de julho de 1995

2831

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA (FINAM)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo(TJLP).

Medida Provisória n'! 1.078, de 28 de julho de 1995.
FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR)

2890

- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória n'! 1.078, de 28 de julho de 1995
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP

2890

-Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória n'! 1.055, de 27 de julho de 1995

2768

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO EspíRITO SANTO
(FUNRES)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória n'! 1.078, de 28 de julho de 1995

2890

G
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.

Medida Provisória n'! 1.056, de 27 de julho de 1995.

2772

GRATIFICAQÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO
AO VOO (DACTA)
- Criação. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego.

Medida Provisória n" 1.056, de 27 de julho de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasrua, 187(7):3159-3189, jul. 1995

2772

3172
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)
- Criação. Ministério das Relações Exteriores.

Medida Provisória n" 1.062, de 27 de julho de 1995..
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

2795

- Criação. Alteração. Atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento.

Medida Provisória n!! 1.062, de 27 de julho de 1995..
GUINÉ-BISSAU

2795

- Cooperação Aduaneira. Convenção. Brasil. Angola. Cabo Verde.
Moçambique. São Tomé e Príncipe.

Decreto Legislativo n 297, de 3 de julho de 1995

2901

I
IGREJA NOVA APOSTÓLICA DO ESTADO DA RENÃNIA DO NORTE VESTEFÁLIA
- Instalação no Brasil. Autorização.

3009

(12) Decreto de 3 dejulho de 1995 ..

IMÓVEL
- Doação. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
ONCRA).
Aragominas (TO)

3044

(20) Decreto de 10 de julho de 1995 ..
Imperatriz (MA)
(35) Decreto de 19 de julho de 1995....

.

.

3061

Planalto (RS)
(36) Decreto de 19 de julho de 1995

3062

IMÓVEL
- Reserva indígena. Demarcação administrativa - Homologação.
Amanã(AM)
(7) Decreto de 3 de julho de 1995

2993

Amaturá (AM)
(8) Decreto de 3 de julho de 1995 ..

2994

Angra dos Reis (RJ)
(5) Decreto de 3 de julho de 1995 ..

2989
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3174
Barra dos Bugres (MT)
(11) Decreto de 3 de julho de 1995

.

3007

Beruri (AM)
(6) Decreto de 3 de julho de 1995.
Jutaí (AM).

2991

(4) Decreto de 3 de julho de 1995 ..

2986

Parati (RJ)
(la) Decreto de 3 de julho de 1995

3005

Santo Antônio do Içá (AM)
(9) Decreto de 3 de julho de 1995 ....

3000

IMÓVEL
- Desapropriação. Utilidade pública
Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaretama e Jaguaribe (CE).
(66) Decreto de 26 de julho de 1995

.

3095

Chapadão do Sul e Costa Rica (MS), Mineiros CGO), Alto Taquari e Alto
Araguaia (MT).
(13) Decreto de 3 de julho de 1995 ..
Hortolândia(SP).
(63) Decreto de 26 de julho de 1995
.
Quixeramobim (CE). Legislação-Alteração.
(60) Decreto de 26 de julho de 1995.. .
.
- Servidão administrativa. Utilidade pública
Cássia e Pratápolis (MG).
(61) Decreto de 26 de julho de 1995
Hortolândia (SP).
(65) Decreto de 26 de julho de 1995
Itumbiara (GO) e Tupaciguara (MG).
(62) Decreto de 26 de julho de 1995......
J acareí (SP).
(64) Decreto de 26 de julho de 1995
Natal e São Gonçalo do Amarante (RN).
(59) Decreto de 26 de julho de 1995 ....

3019
3090
3085

3088
3093
.

.
.

3089
.

3092
3084

IMPORTAÇÃO
- Automóvel. Barco. Legislação - Revogação.

Lei

n~

9.075, de 7 de julho de 1995 ..

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. 1995

2722

3175
IM.POSTO DE IM.PORTAÇÃO
- Alíquota - Redução.
Medida Provisôria n" 1.073, de 28 de julho de 1995
IM.POSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Crédito presumido.
Medida Provisória n" 1.074, de 28 de julho de 1995.
IM.POSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Alíquota - Redução.
Decreto n'! 1.551, de 10 de julho de 1995.......................
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC)
- índice Geral de Preços (IGP), Contrato. Obrigação financeira.
Decreto no:! 1.544, de SOde junho de 1995..
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(INCRA)
-Imóvel- Doação
Aragominas (TO).
(20) Decreto de 10 de julho de 1995 ..
Imperatriz (MA).
(35) Decreto de 19 de julho de 1995
.
Planalto (RS).
.
(36) Decreto de 19 de julho de 1995.... .
IPI ver IM.POSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ISONOMIA SALARIAL
- Servidor público civil.
Medida Provisória n~ 1.069, de 27 de julho de 1995

2873

2880

2933

2917

3044
3061
3062

2781

J
JUSTIÇA DO TRABALHO - 11" REGIÃO
- Junta de Conciliação e Julgamento - Transferência. Estado do
Amazonas.
Lei n'2 9.070, de 30 de junho de 1995 .
JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS
- Crédito suplementar.
(24) Decreto de 11 de julho de 1995
.

2705

3049

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. 1995

3176
JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO
- Crédito suplementar.
(33) Decreto de 14 de julho de 1995

.

3059

L
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
- Alteração.
Lei n'"9.065, de 20 de junho de 1995. PublicadanoDO de 21 dejunho
de 1995 e retificada no DO de 3 de julho de 1995 .

3139

LEI DOS QUINTOS
- Extinção. Servidor público civil. Décimos - Criação.

Medida Provisória n'! 1.068, de 28 de julho de 1995

2839

LETRAS
- Curso de graduação- Autorização. Alta Floresta (MT).
(56) Decreto de 25 de julho de 1995.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(LFTMG)

-Emissão.
Resolução nO> 31, de 30 de junho de 1995 ..

3081

2907

- Legislação -Alteração.

Resolução n~ 32, de 30 de junho de 1995 .

2909

LICITAÇÃO
- Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.081, de 28 de julho de 1995.

2898

M
MEDICINA VETERINÁRIA
- Curso de graduação - Autorização. São Bernardo do Campo (SP).
(51) Decreto de 25 de julho de 1995..

MENSALIDADE ESCOLAR
-Reajuste.
Medida Provisória n~) 1.060, de 27 de julho de 1995 ..
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189,jul. 1995

3078

2791

3177
MERCOSUL
- Tarifa Externa Comum (TEC). Alteração
Decreto n'.! 1.550, de 7 de julho de 1995 ..

2923

MÉXICO
- Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial. Brasil.
Decreto n" 1.564, de 19 de julho de 1995.

2947

MILITAR
- Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n'.! 1.066, de 28 de julho de 1995..
MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

2832

- Energia hidráulica. Concessão - Outorga. Pontes e Lacerda (MT).
(14) Decreto de 6 de julho de 1995...............

3037

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
-Cargo em comissão. Função gratificada. Transformação. Transferência.

Decreto n'.! 1.546, de 3 de julho de 1995..

2918

Decreto n" 1.547, de 3 de julho de 1995..
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO

2920

- Crédito suplementar.
(31) Decreto de 14 de julho de 1995

.

3058

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
- Crédito suplementar.
(18) Decreto de 7 de julho de 1995....
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMA AGRÁRIA.

3043

- Crédito suplementar.
(45) Decreto de 20 de julho de 199.5..

3072

- Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização - Criação.

Medida Provisória n'! 1.056, de 27 de julho de 1995..

2772

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Crédito suplementar.
(16) Decreto de 7 de julho de 1995

3041

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. 1995

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
- Organização. Competência. Legislação - Alteração.

Medida Provisória n" 1.067, de 28 de julho de 1995

.

2833

- Cargo em comissão. Função gratificada. Criação. Transformação.
Decreto n s 1.548, de 5 de julho de 1995
.
Decreto nO 1.562, de 19 de julho de 1995

.

2921
2945

- Crédito suplementar.
(29) Decreto de 14 de julho de 19950.0
(32) Decreto de 14 de julho de 1995.

3056

(39) Decreto de 20 de julho de 1995 ..

3066
3067

3058

(40) Decreto de 20 de julho de 1995 ..

Lei n° 9.071, de 4 de julho de 1995... .
MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Cargo em comissão - Criação.
Medida Provisória n!!1.057, de 27 de julho de 1995
MINISTERIO DA FAZENDA

.

- Crédito suplementar
(41) Decreto de 20 de julho de 1995 ..

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
- Crédito suplementar.
(I?) Decreto de 7 de julho de 1995
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

2706

2774

3068

3042

- Crédito suplementar.
(38) Decreto de 19 de julho de 1995 ..
MINISTÉRIO DA MARINHA
- Regimento Interno do Tribunal Marítimo - Aprovação.
Decreto n'! 1.561, de 19 de julho de 1995 .
MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÊ:NClA SOCIAL
- Cargo em comissão. Função gratificada. Transformação. Transferência.
Decreto n'! 1.547, de 3 de julho de 1995
Decreto n'! 1.555, de 17 de julho de 1995
MINISTÉRIO DA SAúDE
- Crédito suplementar.
(42) Decreto de 20 de julho de 1995
.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189,juL 1995

3065

2944

2920
2937

3069

3179
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
- Crédito suplementar.
(30) Decreto de 14 de julho de 1995

.

3057

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
- Auxiliar local. Contratação - Regulamentação.

Decreto n Q 1.570, de 21 de julho de 1995

.

2972

.

2795

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
- Gratificação de Desempenho Diplomático. Criação.

Medida Provisória nº 1.062, de 27 de julho de 1995
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

- Departamento de Ensino e Pesquisa. Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial. Transferência de Brasília para Rio deJ aneiro.

Decreto nº 1.553, de 13 de julho de 1995

2936

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Crédito suplementar.
(46) Decreto de 20 de julho de 1995

3073

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Cargo em comissão. Função gratificada. Transformação e transferência.

Decreto nº 1.546, de 3 de julho de 1995

.

2918

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

Lei nº 9.073, de 5 de julho de 1995
MINISTÉRIO DO TRABALHO

2707

.

- Cargo em comissão. Transformação. Transferência.

Decreto nº 1.548, de 5 de julho de 1995

2921

- Crédito suplementar.
(48) Decreto de 20 de julho de 1995

3075

-Negociação coletiva. Mediação.

Decreto n" 1.572, de 28 de julho de 1995

.

2979

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
- Crédito suplementar.
(23) Decreto de 11 de julho de 1995 ......

3048

(47) Decreto de 20 de julho de 1995

3074
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3180
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
- Crédito suplementar.
(27) Decreto de 14 de julho de 1995
MINISTÉRIOS
Organização.
Medida Provisória n" 1.063, de 27 de julho de 1995
MOÇAMBIQUE

.

3054

.

2798

-

-Cooperação Aduaneira. Convenção. Brasil. Angola. Cabo Verde. Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe.

Decreto Legislativo n Q 97, de 3 de julho de 1995..............

2901

N
NEGOCIAÇÃO COLETNA DE TRABALHO
-Mediação.
Decreto n Q 1..572, de 28 de julho de 1995 .... ''o ••••••••••••••••••••••••••
NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Programa Nacional de Desestatização (PND).
Medida Provisória n° 1.076, de 28 de julho de 1995
NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

2979

2886

o
OFICIAL DE CHANCELARIA
- Carreira. Criação e regulamentação.
Decreto n° 1.565, de 21 de julho de 1995
.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
-c-Empréstimo externo.
- Companhia Vale do Rio Doce. União Federal. Garantia.
Resoluçiio n Q 34, de 5 de julho de 1995....................................
- Estado da Bahia. União Federal. Garantia.
Resolução n" 33, de 5 de julho de 1995
- Estado do Rio Grande do Sul. União Federal. Garantia.
Resoluçiio nº 35, de 5 de julho de 1995..
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. 1995

2948

2912
2910
2914

3181
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- Crédito suplementar. Ministério da Educação e do Desporto.

Lei n" 9.071, de 4 de julho de 1995......

.

.

2706

- Exercício de 1995 - Alteração.

Decreto n Q 1.552, de 11 de julho de 1995

2934

Decreto n'! 1.554, de 13 de julho de 1995 ...

2936

ORÇAMENTO FISCAL
- Crédito especial. Estado Maior das Forças Armadas.

Lei n" 9.072, de 5 de julho de 1995 ..

2706

Decreto n" 1.554, de 13 de julho de 1995

.

2936

- Crédito suplementar. Ministério do Planejamento e Orçamento.

Lei n" 9.073, de 5 de julho de 1995

.

2707

- Exercício de 1995 - Alteração.
Decreto n'! 1.552, de 11 de julho de 1995 .

2934

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS
- Carta - Reforma. Protocolo de Manágua.
Decreto Legislativo n'! 98, de 3 de julho de 1995

2902

p
PARAGUAI
- Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimodal de Mercadorias. Brasil. Argentina. Uruguai.
Decreto n'! 1.563, de 19 de julho de 1995.

2946

- Acordo de Complementação Econômica n" l8.Brasil, Argentina e
Uruguai.
Decreto n'! 1.566, de 21 de julho de 1995..

2967

- Acordo de Complementação Econômica n" 18. Brasil, Argentina e
Uruguai.
Decreto n" 1.568, de 21 de julho de 1995...

2969

PEDAGOGIA
- Curso de graduação- Autorização. Alta Floresta (MT).
(68) Decreto de 26 de julho de 1995..

3100

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,187(71:3159-3189,jul.1995

3182
PESCA
- Atum. Convenção Internacional para a Conservação do Atum Atlântico. Protocolo.
Decreto Legislativo n" 99, de 3 de julho de 1995 .....

2903

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Poder Executivo ver SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E
DE ORÇAMENTO
PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO
- Alteração.

Lei n' 9.078, de 11 de julho de 1995...
PORTUGAL

2725

- Acordo-Quadro de Cooperação Econômica. Brasil.
Decreto n'! 1.559, de 18 de julho de 1995

2942

PRESID1!:NClA DA REPúBLICA
- Estado Maior das Forças Armadas. Orçamento da Seguridade 80·
cial. Crédito especial.

Lei n' 9.072, de 5 de julho de 1995...

2706

- Crédito suplementar.
(28) Decreto de 14 de julho de 1995

3055

- Organização.
Medida Provisória nó! 1.063, de 27 de julho de 1995.

2798

PRIVATIZAÇÃO ver DESESTATIZAÇÃO
PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÃRIA

- Alimento - Distribuição. Estoque. Combate à fome.
Lei n' 9.077, de 10 de julho de 1995
PROGRAMA DE APOIO ÃS COMUNIDADES RURAIS-PRODUZIR
- Operação Financeira. Empréstimo externo. Estado da Bahia.

2723

União Federal. Garantia.

Resolução n" 33, de 5 de julho de 1995 ..

2910

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
- Pessoa jurídica. Contribuição.

Medida Provisória n'"! 1.075, de 28 de julho de 1995
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

.

2882

- Legislação - Alteração.

Medida Provisória n'" 1.070, de 28 de julho de 1995 .
\.jol. LeIS

rcep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, jul. 1995

2860

3183
-Nota do Tesouro Nacional- Utilização.
Medida Provisória n~ 1.076, de 28 de julho de 1995
PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO RACIONAL. RECUPERAçÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÃFICA DO GUAíBA-PRÓ-GUAíBA

2886

- Operação Financeira. Empréstimo externo. Estado do Rio Grande do
Sul. União Federal. Garantia.

Resolução no:! 35,'de 5 de julho de 1995

2914

PROTOCOLO DE MANÁGUA ver PROTOCOLO DE REFORMA DA CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS
PROTOCOLO DE REFORMA DA CARTADA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (PROTOCOLO DE MANÁGUA)
- Ato internacional. Aprovação.
Decreto Legislativo n" 98, de 3 de julho de 1995
PROTOCOLO SOBRE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS, TíTULOS E ESTUDOS DE NíVEL PRIMÁRIO E MÉDIO NÃO TÉCNICO.
0.0

•••••••••••••••••

2902

- Ato internacional. Aprovação.
Decreto Legislativo n 2101, de 3 de julho de 1995

.

2905

R
RÁDIO E TELEVISÃO CULTURA S. A.
- Radiodifusão. Transferência de concessão. Florianópolis (SC).

(34) Decreto de 17 de julho de 1995..
RADIODIFUSÃO

- Transferência de concessão. Florianóplis (SC).
(34) Decreto de 17 de julho de 1995..

3060

3060

REAL
- Plano. Obrigação financeira. Correção monetária.
Medida Provisória nr!1.053, de 30 de junho de 1995..
Medida Provisória

n~

1.079, de 28 de julho de 1995 ...

RELAÇÕESINTERNACIONAlS
- Brasil. Estados Unidos. Consulado em Houston. Elevação de categoria. Consulado-Geral.
Decreto n~ 1.557, de 18 de julho de 1995...

2763
2893

2940
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3184
REMUNERAÇÃO
- Servidor público civil. Militar. Pagamento. Data.
Medida Provisória n" 1.066, de 28 de julho de 1995 ..
RESERVA INDíGENA
- Imóvel. Demarcação administrativa - Homologação.

2832

Amanã(AM)

(7) Decreto de 3 de julho de 1995

.

2993

Amaturá(AM)

(8) Decreto de 3 de julho de 1995 ...
Angra dos Reis (RJ)
(5) Decreto de 3 de julho de 1995 ..
Barra dos Bugres (MT)
(11) Decreto de 3 de julho de 1995

2994
2989
3007

Beruri (AM)

(6) Decreto de 3 de julho de 1995.
Parati (RJ)
(10) Decreto de 3 de julho de 1995 ..
Jutaí (AM).
(4) Decreto de 3 de julho de 1995 ....
Santo Antônio do Içá (AM)
(9) Decreto de 3 de julho de 1995 ....
ROMENIA
- Acordo de Comércio e Cooperação Econômica. Brasil.
Decreto n 21.558, de 18 de julho de 1995 .

2991

3005
2986
3000

2941

s
SÃO TOMÉ E PRíNCIPE
- Cooperação Aduaneira. Convenção. Brasil. Angola. Cabo Verde.
Guiné-Bissau. Moçambique e Príncipe.
Decreto Legislativo n" 97, de 3 de julho de 1995 ...
SECRETARIADO EXECUTIVO
- Curso de graduação - Autorização
São Paulo (SP).
(53) Decreto de 25 de julho de 1995 ...
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189,jul. 1995

2901

3079

3185
Ribeirão Preto (SP).
..
(69) Decreto de 26 de julho de 1995
SEDE
-Transferência. Ministério do Exército - Departamento de Ensino e
Pesquisa. Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial.
Decreto n".1.553, de 13 de julho de 1995........
SEGURIDADE SOCIAL
- Orçamento. Exercício de 1995 - Alteração.
Decreto n Q 1.552, de lldejulho de 1995
.
Decreto n'! 1.554, de 13 de julho de 1995
.
- Organização. Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.061, de 27 de julho de 1995
- Servidor público civil. Contribuição social.
Medida Provisória n" 1.071, de 28 de julho de 1995.
SEGURO DESEMPREGO
- Recursos. FW1do de Amparo ao Trabalhador. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.061, de 27 de julho de 1995
SENADO FEDERAL
- Crédito suplementar.
(22) Decreto de 11 de julho de 1995
.
SERVIÇO AÉREO
- Acordo Internacional. Brasil e Coréia.
Decreto n" 1.545, de 3 de julho de 1995 .
SERVIÇO EXTERIOR
- Oficial e Assistente de Chancelaria. Carreiras - Regulamentação.
Decreto n'! 1.565, de 21 de julho de 1995................................
SERVIÇO PúBLICO
- Concessão. Normas.
Lei n" 9.074, de 7 dejulho de 1995
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
- Imóvel. Utilidade pública
Cássia e Pratépolis (MG).
(61) Decreto de 26 de julho de 1995 ..
Hortolândia (SP).
(65) Decreto de 26 de julho de 1995
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2934
2936
2794
2869

2794

3047

2918

2948

2708

3088
.

3093
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Itumbiara (GO) e Tupaciguara (MG).
(62) Decreto de 26 de julho de 1995

3089

Jacareí (SP).
(64) Decreto de 26 de julho de 1995

.

3092

Natal e São Gonçalo do Amarante (RN).
(59) Decreto de 26 de julho de 1995

.

3084

SERVIDOR PúBLICO
- Oficial e Assistente de Chancelaria. Carreiras - Regulamentação.
Decreto n" 1.565, de 21 de julho de 1995

.

2948

SERVIDOR PúBLICO CIVIL
- Isonomia salarial.

Medida Provisória n" 1.059, de 27 de julho de 1995 ..

2781

- Remuneração. Pagamento. Data.

Medida Provisória

n~

1.066, de 28 de julho de 1995

2832

- Remuneração. Vantagem pessoal- Extinção. Lei dos Quintos. Décimos - Criação.

Medida Provisória n° 1.068, de 28 de julho de 1995.

2839

- Seguridade Social. Contribuição social.

Medida Provisória

n~

1.071, de 28 de julho de 1995

2869

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- Organização.

Medida Provisória n" 1.069, de 28 de julho de 1995

.

2844

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- Crime do colarinho branco.

Lei n" 9.080, de 19 de julho de 1995

2726

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
- Plano Real. Medidas complementares. Correção monetária

Medida Provisória n" 1.053, de 30 de junho de 1995
Medida Provisória n" 1.079, de 28 de julho de 1995

2763

.
.

2893

SISTEMA RODOVIÁRIO NACIONAL
- Trecho rodoviário - Inclusão.

Lei n' 9.078, de 11 de julho de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, juI. 1995

2725

3187

T
TARIFA ADUANEIRA
- Legislação. Alteração.

Decreto n Q 1.550, de 7 de julho de 1995

.

2923

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
-Criação.

Medida Provisória

n~

1.055, de 27 de julho de 1995

2768

- Empréstimo. Fundos Constitucionais de Financiamentos.

Medida Provisória nº 1.078, de 28 de julho de 1995...........................

2890

TíTULO DO TESOURO NACIONAL
- Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução. Legislação - Alteração.
Medida Provisória nº 1.054, de 30 de junho de 1995.......................

2767

Medida Provisória n" 1.0S0, de 28 de julho de 1995

2897

TJLP ver TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO
TRABALHADOR
- Negociação coletiva. Mediação. Ministério do Trabalho.
Decreto nº 1.572, de 28 de julho de 1995

..

2979

.

2888

- Participação nos lucros.

Medida Provisória

n~

1.077, de 28 de julho de 1995

TRANSPORTE FLUVIAL
- Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança. Ata de Retificação.

Decreto Legislativo n 2 100, de 3 de julho de 1995

2904

TRANSPORTE MULTIMODAL
-Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimoda! de Mercadorias. Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai.

Decreto n° 1.563, de 19 de julho de 1995..........................................

2946

TRIBUNAL MARíTIMO
- Regimento Interno -Aprovação. Ministério da Marinha. Delegação
de competência.

Decreto nº 1.561, de 19 de julho de 1995.............................................

2944
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3188
TRIBUTAÇÃO
- Legislação - Alteração.
Lei n" 9. 065, de 20 de junho de 1995. Publicada no DO de 21 de junho
de 1995 e retificada no DO de 3 de julho de 1995
.

3139

TURISTA
- Situação jurídica. Legislação - Alteração.
Lei n" 9.076, de 10 de julho de 1995

.

2722

u
UNIÃO FEDERAL
- Orçamento - Elaboração - Diretrizes. Exercício de 1996.
Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995. Publicada no DO de 26 de julho
de 1995 .
. ..
..
Republicada no DO de 28 de julho de 1995

.

2728
3103

- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Exercício de
1995. Alteração.

Decreto n~ 1.552, de Tlde julho de 1995

2934

Decreto n" 1.554, de 13 de julho de 1995 .

2936

URUGUAI
- Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte Multimoda! de Mercadorias. Brasil. Argentina. Paraguai.
Decreto n" 1.563, de 19 de julho de 1995 ..

2946

- Acordo de Complementação Econômica n° 18. Brasil, Argentina, e
Paraguai.
Decreto n n 1.566, de 21 de julho de 1995 ..

2967

Decreto n'!.1.568, de 21 de julho de 1995

2969

UTILIDADE PúBLICA
- Desapropriação. Imóveis. Chapadão do Sul e Costa Rica (MS), Mineiros (GO), Alto Taquari e Alto Araguaia (MT).
(13) Decreto de 3 de julho de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(7):3159-3189, juI. 1995

3019

3189

v
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS SA.
- Capital social- Aumento.
(37) Decreto de 19 de julho de 1995

3064

VENEZUELA
- Acordo Comercial n" 5. Brasil.

Decreto n Q 1.567, de 21 de julho de 1995 .....

2968

z
ZONA FRANCA DE MANAUS
- Comitê Interministerial Permanente. Política industrial Política
tecnológica. Política comercial. Limite de importação.
Decreto n Q 1.556, de 18 de julho de 1995 ....

2939
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS

EMENDA CONSTITUCIONAL W 5
Altera o § 2º do art. 25 da Constituição
Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3Q do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O parágrafo 2Q do art. 25 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão,
os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição
de medida provisória para a sua regulamentação."
Brasília, 15 de agosto de 1995.
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Luís Eduardo
Presidente
Deputado Ronaldo Perim
1Q Vice-Presidente
Deputado Beto Mansur
2Q Vice-Presidente
Deputado Wilson Campos

Mesa do Senado Federal
Senador José Sarney
Presidente
Senador Teotonio Vilela Filho
1" Vice-Presidente
Senador Júlio Campos
2Q Vice-Presidente
Senador Odacir Soares

Cal. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília,
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1a Secretário
Deputado Leopoldo Bessone
2º Secretário
Deputado Benedito Domingos
3º Secretário
Deputado João Henrique
4º Secretário

1º Secretário
Senador Renan Calheiros
2º Secretário
Senador Levy Dias
3º Secretário
Senador Ernandes Amorim
4º Secretário

EMENDA CONSTITUCIONÁL Nº 6
Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171
e o § I!? do art. 176 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O inciso IX do art. 170eo§ 1ºdoart.176daConstituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 170

,

.

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
«Art. 176

.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desenvolveram em faixa
de fronteira ou terras indígenas.»
Art. 2º Fica incluido o seguinte art. 246 no Título IX - «Das
Disposições Constitucionais Gerais»:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3191-3196, ago. 1995.
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"Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha
sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.»
Art. 32 Fica revogado o art. 171 da Constituição Federal.
Brasília, 15 de agosto de 1995.
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Luís Eduardo
Presidente
Deputado Ronaldo Perim
12 Vice-Presidente
Deputado Beto Mansur
22 Vice-Presidente
Deputado Wilson Campos
1º Secretário
Deputado Leopoldo Bessone
22 Secretário
Deputado Benedito Domingos
32 Secretário
Deputado João Henrique
42 Secretário

Mesa do Senado Federal
Senador José Sarney
Presidente
Senador Teotouio Vilela Filho
12 Vice-Presidente
Senador Júlio Campos
22 Vice-Presidente
Senador Odacir Soares
1º Secretário
Senador Renan Calheiros
22 Secretário
Senador Levy Dias
32 Secretário
Senador Ernandes Amorim
42 Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7
Altera o art. 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 12 O art. 178 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
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«Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes
aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do
transporte internacional, observar os acordos firmados pela
União, atendido o princípio da reciprocidade.
Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei
estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na
cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.»
Art. 2' Fica incluído o seguinte art. 246 no Título IX - «Das
Disposições Constitucionais Gerais»:
«Art. 246. É vedada ·a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha
sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995."
Brasília, 15 de agosto de 1995.
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Luís Eduardo
Presidente
Deputado Ronaldo Perim
l' Vice-Presidente
Deputado Beto Mansur
2' Vice-Presidente
Deputado Wilson Campos
l' Secretário
Deputado Leopoldo Bessone
2' Secretário
Deputado Benedito Domingos
3' Secretário
Deputado João Henrique
4' Secretário

Mesa do Senado Federal
Senador José Sarney
Presidente
Senador Teotonio Vilela Filho
l' Vice-Presidente
Senador Júlio Campos
2' Vice-Presidente
Senador Odacir Soares
l' Secretário
Senador Renan Calheiros
2' Secretário
Senador Levy Dias
3' Secretário
Senador Ernandes Amorim
4' Secretário
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8
Altera o inciso Xl e a alínea «a» do inciso
XII do art. 21 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O inciso XI e a alínea «a" do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 21. Compete à UIÚão:

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos
da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de
um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de rádiodifusão sonora e de sons e imagens;

.................................................................................................»

Art. 2º É vedada a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no inciso XI do art. 21 com a redação dada por esta
emenda constitucional.
Brasília, 15 de agosto de 1995.
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Luís Eduardo
Presidente
Deputado Ronaldo Perim
1º Vice-Presidente
Deputado Beto Mansur

Mesa do Senado Federal
Senador José Sarney
Presidente
Senador Teotonio Vilela Filho
1º Vice-Presidente
Senador Júlio Campos
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2"Vice-Presidente
Deputado Wilson Campos
1· Secretário
Deputado Leopoldo Bessone
2" Secretário
Deputado Benedito Domingos
3· Secretário
Deputado João Henrique
4· Secretário

2"Vice-Presidente
Senador Odacir Soares
1· Secretário
Senador Renan Calheiros
2· Secretário
Senador Levy Dias
3· Secretário
Senador Ernandes Amorim
4· Secretário
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LEI N" 9.083, DE 11 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, créditoeuplemeruarnovarordeR$ 71.600.000,00,
para fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" Ê o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 71.600.000,00 (setenta e um milhões e seiscentos. mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
H desta lei.
Art. 3Q Em decorrência do disposto no art. 1Q , fica alterada a
receita do Fundo constante do Anexo IH desta lei.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 14.8.1995, págs. 12177/12178.

LEI Nº 9.084, DE 11 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
especial no valor de R$ 88.000.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, crédito especial no valor de R$
88.000.000,00 (oitenta e oito núlhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
consignada na Reserva de Contingência, indicada no Anexo II desta
lei, no montante especificado.
V01. LeIS rcep. li-eu. .erasu, rsrasuia,
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Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agosto de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.8.1995, págs. 12178112179.

LEI N" 9.085, DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municlpios - recursos sob supervisão do
Ministério da Fazenda, crédito especial até
o limite de R$29.119.645,OO (vinte e nove
milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e
quarenta e cinco reais), para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite
de R$29.119.645,00 (vinte e nove milhões, cento e dezenove mil e
seiscentos e quarenta e cinco reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados noDo de 18.8.1995, págs. 12545/12546.

LEI Nº 9.086, DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos
adicionais até a limite de R$2.534.151.320,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos suplementares no vaIor de
R$2.533.971.29D,00 (dois bilhões, quinhentos e trinta e três milhões,
novecentos e setenta e um mil, duzentos e noventa reais), para
atender:
I - à programação indicada no Anexo I desta lei, mediante o
cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo Il;
II - à programação indicada no Anexo III, mediante o cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo IV.
Parágrafo único. A programação indicada nos Anexos III e IV
de que trata este artigo se refere às transferências intragovernamentais.
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Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de
1995, em favor do Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde,
crédito especial até o limite de R$ 180.030,00 (cento e oitenta mil e
trinta reais), para atender à programação indicada no Anexo V desta
lei, mediante o cancelamento da dotação orçamentária constante do
Anexo VI.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração
indireta, conforme demonstrado no Anexo VII desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
os anexos estão publicados no DO de 18.8.1995, págs. 12547/12589.

LEI Nº 9.087, DE 21 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 298.849,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 298.849,00
(duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário.
Q
Q
Brasília, 21 de agosto de 1995; 174 da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 22.8.1995, págs. 12757/12758.

LEI NQ 9.088, DE 21 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a transferência do controle
acionário da Companhia Siderúrgica daAmazônia (Siderama) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CongressoNacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a promover, por intermédio da Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás) (em liquidação), a
transferência do controle acionário da Companhia Siderúrgica da
Amazônia (Siderama) para a iniciativa privada, preferencialmente
mediante aumento de capital com renúncia ou cessão onerosa, total
ou parcial, pela União, de direitos de subscrição, de modo a garantir
a agilidade do processo e a existência de recursos para investimentos
na empresa.
Art. 2Q É a Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás) (em liquidação) autorizada a realizar a reestruturação financeira, operacional e
patrimonial da Companhia Siderúrgica da Amazônia (Siderama),
podendo, para tanto, assumir obrigações da empresa, utilizando o
crédito oriundo da assunção em aumento de capital.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3197-3203, ago. 1995.
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Art. 32 No pagamento dos débitos assumidos, deverão ser utilizadas obrigações representativas de dívida federal, até o valor dos
passivos da Siderama, apurados em balanço auditado a ser levantado
para esse fim, '.lue não poderá ser superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais),
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.082, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLPJ. dispõe sobre a remuneração dos re-

cursos do Fundo de Participação PIS·Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· A partir de 1· de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário N acional,
Art. 2· A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior de sua vigência, dos títulos da Divida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3· As normas a que se refere o art. 1·, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
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U - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
lU - especificação dos títulos da Dívida Pública ínterna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2·;
V - as proporções em que a rentabilidade nomínal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legíslação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4· Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este adIninistrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1· de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1· do art. 5· e nos arts. 6· e 7·
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PfS-Pasep, alterar esse
limite.
Art. 5· O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ lº Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
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dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.
§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).
Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n'' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de l' de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas lúpóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago, 1995.
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Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1º da Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991 a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos, quando
destinados a programas de investimento voltados para a geração de
empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de 12 de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n· 8.177, de I· de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8· desta medida provisória.;
Art. 13. A partir de 1· de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a comissão do Fundo
de Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no art. 8·, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei nº 8.177, de 10 de março
de 1991, e os §§ 2· e 3· do art. 2· da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990.
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Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.055, de 27 de julho de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.083, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecuista, Quimico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercicio das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo ÚUÍco. A Gratificação de Desempenho de Atividade
de Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos carzos efetivo" ,Jp
cor.
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níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade
de Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As Gratificações de que tratam os arts. 1"e 2"terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondente cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ l' As Gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.

§ 2" Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1"
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as Gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às Gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Muuicípios.
Col. Leis Rep. Fed. Brasu, Brasuia,
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§ 4· As Gratificações a que se referem os arts. 1· e 2· serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5· As Gratificações serão pagas a partir de 1º de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º.
Art. 4· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor público federal, observado o disposto em
regulamento.
Art. 5· O Anexo I da Lei n'' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6· O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nQ 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção
(CD) ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do art. 2· da Lei n" 8.911, de 11
de julho de 1994.
Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.056, de 27 de julho de 1995.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
CoI. Leis Rep. Fen.rsrasu; .erasnia, 1~7(~):3205-3363,age. 1995.
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ANEXO
(Medida Provisória n' 1.083, de 25 de Agosto de 1995)
Valor
Correspondente

carreiras

Oficial de
Chancelaria

Padrões

Ms Padrões
do Aoexo Il da
Lei n' 8.460/92

Inicial

de I a VIl!

D-I a C-IlI

500

"A"

delaVII

C-IVaB-N

350

Especial

delaV

B-VaA-IlI

150

Subtotal

Assistente ?e
Chancelana

Quant.
de
Cargos

Classes

1.000

Inicial

de I a VIl!

D-I a C-IlI

600

"A"

deI a VII

C-NaB-N

420

Especial

delaV

B-Va A-IlI

Subtotal

180
1.200
2.200

Total geral

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.084, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras prouidéncios.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe

nfere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
eOlll'
1.

com força de ei:

Cal. Leis Itep. ,,'ed. Brasil, Brasína,
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Art. 1° São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2° São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3° São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos DAS
101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis cargos
DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 1° São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2° Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem
aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4° O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e de órgãos
da Presidência da República, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5° Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1°,inciso I, e § 1", do Decreto-Lei nO 2.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
Parágrafo único. À vantagem referida neste artigo fazem jus
também os titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar nO 73,
de 10 de fevereiro de 1993.

Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação desta medida
provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.057, de 27 de julho de 1995.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.

Art. 8" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão

Advocacia-Geral da União
Situação Nova

Situação Anterior

Nº de

Denominação

Código

CargoS

N" de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geralda União
'0

Consultor da União DAS 102.5

10
3

1
6
3

2
11
5

(Jol.

Lei

10

Consultor da União

DAS 102.6

3

Adjunto do
Advogado-Geral

DAS 102.6

Adjunto do
Advogado-Geral

DAS 102.5

Chefe de Gabinete

DAS 101.5

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.5

Assessor Técnico

DAS 102.4

6

Assessor Técnico

DAS 102.4

Oficial de Gabinete

DAS 101.3

3

Oficial de Gabinete

DAS 101.3

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

2

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

16

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

Diretor de Divisão

DAS 101.3

5

Coordenador

DAS 101.3

~~p
18.LV<:'·

Fed. Brasil, Brasüia,
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ANEXO II
Advocacia-Geral da União
Denominação

Nº de Cargos

1

Código

Gabinete do Consnltor-Geral da União

1

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

1

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

II

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União

5

Corregedor Auxiliar

DAS 101.6

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.4

5

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.3

1

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

8

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

2

Coordenador

DAS 101.3

1

Chefe de Divisão

DAS 101.2

3

Chefe de Serviço

DAS 101.1

Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.
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Situação Nova

Situação Anterior
N'de
Cargos

Denominação

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

111 Gabinete do Procurador-Geral da União

3

Adjunto do
Procurador-Geral

DAS 102.4

5

da União

da União

2

Assessor Jurídico

Adjunto do
Procurador-Geral DAS 102.5

DAS 102.3

4

Assessor Jurídico DAS 102.3

1

Chefe de Gabinete DAS 101.4

·2

Assessor Técnico

DAS 102.3

1

Oficial de Gabinete DAS 101.2

8

Oficial de Gabinete DAS 101.1

1

Coordenador-Geral DAS 101.4

2

Coordenador

DAS 101.3

4

Chefe de Divisão

DAS 101.2

2

Chefe de Serviço

DAS 101.1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):320S-336a, ago. 1995.
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ANEXO III
Advocacia-Geral da UIÚão
Denominação

N!de Cargos

1

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de
Janeiro e em São Paulo: estrutura unitária.

1

IChefe de Gahinete

DAS 101.3

4

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.2

2

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

1

Coordenador

DAS 101.3

3

Chefe de Divisão

DAS 101.2

6

Chefe de Serviço

DAS 101.1

11

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em
Recife: estrutura unitária

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.3

3

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.2

2

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

1

Coordenador

DAS 101.3

3

Chefe de Divisão

DAS 101.2

6

Chefe de Serviço

DAS 101.1

Ooi. Leis Kep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
Denominação

N2 de Cargos

Código

Procuradoria da União do Distrito Federal e nos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária.
4

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.2

1

Coordenador

DAS 101.3

II

Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do S~:
estrutura unitária.

2

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Assessor Técnico

DAS 102.2

1

Coordenador

DAS 101.3

lI!

Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura
unitária.

1

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Assessor Técnico

DAS 102.2

1

Coordenador

DAS 101.3

IV

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e
Tocantins: estrutura unitária.

1

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Assessor Técnico

DAS 102.2

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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ANEXO V

Advocacia-Geral da União
Denominação

~decargos

I

2

11

1

III

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A (quatro
procuradorias); estrutura unitária.

IAssessor Jurídico

IDAS 102.2

Procuradorias Seccionais da União - Padrão B (nove
procuradorias); estrutura unitária.

IAssessor Jurídico

IrtAS 102.2

Procuradorias Seccionais da União - Padrão C (vinte e oito
procuradorias): estrutura unitária.

1

ANEXO VI

Advocacia-Geral da União
~deCargos

Denominação

Código

Diretoria Geral de Administração

1

Coordenador-Geral

DAS 101.4

2

Coordenador

DAS 101.3

3

Chefe de Divisão

DAS 101.2

Col. !.eis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.085, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 O § 62 do art. 20, O art. 37 e O art. 40 da Lei n 2 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 62 A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Uuico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
.........•.............................................................................................»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 12 A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 22 Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
«Art. 40
.
2
§ 1 A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
O atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 22 É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS, até
31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente,
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou lII, do § I", do art.
139 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2" Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6" do
art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, a adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3" O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.058, de 27 de julho de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold. Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.086, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unifícação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n e 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § l Q do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2' A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente oujá incorporadas.
§ 1· Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1· da
Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, H e IH desta medida provisória.
§ 2· A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3· Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo H da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.

Art. 4· Fica reconstituida a comissão a que se refere o art. 6· da
Lei n· 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe pomover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
H - a implementação do disposto no inciso I do art. 3· da Lei
n· 8.448, de 21 de julho de 1992;

IH - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5· O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1· de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos anexos V e VI desta medida provisória.
CoI. Leis Rep. Fea. rsrasu, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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Art. 6' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1º
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8º As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9º FiCaJIl convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.059, de 27 de julho de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § lºdoart.1ºdaLeiDelegada
nº 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1s de setembro de 1994.
Brasilia, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Bendito Onofre Bezerra Leonel
Clóvis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de
Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do
DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de
Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia
e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

A

B

C

D

P

Superior
4Dhoras 30 horas

Intermediário
Auxiliar
40 horas Sühoras 40 horas 30 horas

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

112,76

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

IV

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

III

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

II

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

I

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69;35

88,12

66,09

IV

252,99

189,74

158,98

119,23

III

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

II

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,07

I

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

IV

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

III

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

II

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

I

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23
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ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
Tabela 23

ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Advocacia-Geral da União

Denominação

Vencimento Básico

Grat. (art. 72 da Lei
8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17

Tabela 23
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ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nivel

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4

171,80

343,60

3

163,62

327,24

2

155,83

311,66

1

148,41

296,82

4

134,92

269,84

3

128,49

256,98

2

122,38

244,76

1

116,55

233,10

4

105,95

211,90

3

100,91

201,82

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

Adjunto

ASsistente

,

._.

Auxiliar

Tabela 32
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério de 12 e 22 Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

196,67

397,34

4

165,55

331,10

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,54

1

60,78

121,56
Tabela--

E

D

C

B

A
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos
instituídos pelas Leis n's 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técníco-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme art. 32 e seguintes
da Lei n' 7.596/87 dos servidores do lhama, Embratur, Incra, CFIAer, IBPC,
IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS, Roquette
Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

A

B

P

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas 40 horas

UI

397,04

297,78

203.31

152,48

137,60

103,20

11

373,96

280,47

195,85

146,89

131,27

98,45

I

351,75

263,81

188,68

141,51

125,25

93,93

VI

302,05

226,54

181,77 .

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,04

85,53

IV

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

UI

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

11

254,97

191,22

156.67

117,50

99,16

74,37

I

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ego. 1995.
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Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos
instituídos pelas Leis nss 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técníco-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme art. 39 e seguintes
da Lei nº 7.596/87 dos servidores do Ibama, Embratnr, Incra, CFIAer, IBPC,
Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS, Roquette
Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

C

D

p

Superior
40 horas

Intermediário

30 horas 40 horas

Auxiliar

30 horas 40 horas

30 horas

VI

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,04

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

101,35

IV

222,29

166,72

135,13

82,40

61,80

III

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

II

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

I

200,63

150,47

121,02

90,77

71,81

53,86

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,47

IV

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

III

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

II

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

I

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96
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ANEXO N DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto/Graduação
Oficial-General

Percentuais

70% do soldo
60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do soldo

.

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 32 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

20% do soldo

Cal. Leis Rep. Fed..Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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rabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Coro 35 anos de serviço

70% do soldo

Coro 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex officio, para a iriatividade remunerada, com menos de

40% do soldo

30 anos de serviço

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de
Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, PolíciaCivil do
DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de
Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia

e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, IPEA, Ibama, Erobratur,
Incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA; FUIlaÍ, Funag, FAE,
Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas, dos Técnico-administrativos das Instituições Federais de
Ensino, conforme art. 3' e seguintes da Lei n" 7.596/87 e .aos Cargos do
Sisteroa de Cargos instituídos pelas Leis n's 5.645/70 e 6.550/78.

CL

Superior
40 horas 30 horas

P
III

CL
A

P

11
I

42951

322,13

Sunerior
40 horas 30 horas

401,88
375,55

301,41
281,66

Intermediário
40 horas

25390

Auxílíar

30 horas 40 horas 30 horas

19043

.150;3.5.1.11276

I

Intermediário
AuXilü'lr
40 horas 30 horas -'40 hóras'" "Sü'horas

243,28
233,10

IS2,46 143,17 ·107,38
174;83 . "1"36,32 . 102,24
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CL

P

III

CL

P

VI
V

B

N
III
II
1

VI
V

C

N
III
II
I
V

D

N
III
II
I

Superior
Intermediário
40 horas 30 horas 40 horas I 30 horas

42951

322,13

Superior
40 horas 30 horas

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
27617
268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
23178
225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
20713
201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173 84
168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

25390

19043

Intermediário
40 horas 30 horas

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54
173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
14007
134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41
129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
10505
100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

Auxiliar
40 horas I 30 horas

150,35
11276
Auxiliar
40 horas 30 horas
129,82
97,37
123,64
92,73
117,77
88,33
112,17
84,13
106,86
80,15
101,82
76,37
97,02
72,77
92,46
69,35
88,12
66,09
84,01
63,01
80,09
60,07
7636
5727
72,81
54,61
69,44
52,08
66,24
49,68
63,20
47,40
60,31
45,23

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
<":01. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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----------------Advocacia-Geral da União

-

Vencimento
Básico

Grat. (art. 72 da
Lei 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Categoria

375,55

156,17

Denominação

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995

II

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério Superior

Nfvel
U
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

Classe

Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

\JOl. LeIS

20 Horas

40 Horas

Graduado
214,76
176,91
169,29
162,00
155,03
142,23
136,10
130,24
124,63
114,34
109,42
104,71
10020

Graduado
42951
353,82
338,58
324,00
310,05
284,45
272,20
260,48
249,26
228,68
218,83
209,41
20039

rtep. r'eu.tsrasu, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério de 12 e 22 Graus

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

168,05

336,09

3

160,81

321,62

2

153,89

307,77

1

147,26

294,52

4

136,35

272,70

3

130,48

260,96

2

124,86

249,72

1

119,49

238,97

4

114,34

228,68

3

109,42

218,83

2

104,71

209,41

1

100,20

200,39

4

94,52

189,04

E

D

C

B

A

3

90,02

180,04

2

85,74

171,47

1

81,65

163,30

4

77,03

154,06

3

73,36

146,72

2

69,87

139,73

1

66,54

133,08
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ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.086,
DE 25 DE AGOSTO DE 1995
(a partir de 1s de dezembro de 1994)
ANEXO 11 DA LEI N" 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Tabela 11 - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação

Tabela 111 - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto ou Graduação

Percentual

Oficial-General

150% do soldo

Oficial-Superior

130%do soldo

Oficial-Intermediário.
Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

110%do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de
graduação inferior a S2 Sargento, exceto
as prestadoras do serviço militar inicial

60%do soldo

Cai. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.

3236
Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada, com menos de
30 anos de serviço

60% do soldo

MEDIDAPROVISÓRIAN2 1.087, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Os valores das mensalidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior somente poderão ser reajustados a cada doze meses.
Parágrafo único. O termo inicial do prazo a que se refere o caput
deste artigo será a data do último reajuste realizado antes da data da
publicação deste medida provisória.
Art. 22 No reajuste a que se refere o artigo anterior, será
utilizada, quando for o caso, a variação acumulada do IPC-r ocorrida
entre o último reajuste e 12 de julho de 1995 e, após esta data, a média
do índice de preços de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 12 Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação
ponderada dos custos, o excedente será repassado às mensalidades
em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual valor, desde que
decorra o prazo de sessenta dias, contados a partir da data em que
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(8):3205-3300, ago.
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tornar exigível a primeira parcela do ajuste a que alude o parágrafo
precedente.
§ 2' Sempre que necessário, a Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no âmbito de suas atribuições, poderão
exigir comprovação documental que justifique o excedente da elevação ponderada.
§ 3' Apresentada integralmente a documentação requerida, o
Ministério da Fazenda manifestar-se-á no prazo máximo de trinta
dias, findos os quais, sem manifestação, entender-se-á legitimado o
reajuste.
§ 4' A partir da data em que recebida a comunicação de que
trata o § 2' e enquanto não ocorrida manifestação comissiva ou
omissiva do Ministério da Fazenda, é vedado ao estabelecimento de
ensino exigir mensalidade em que computada a parcela relativa ao
excedente da elevação ponderada.
§ 5' Quando a documentação apresentada apelo estabelecimento de ensino não justificar o repasse do excedente da elevação ponderada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de que trata o art. 5', § 6', da Lei n? 7.347, de 24 de julho de
1985.
Art. 3' Os encargos educacionais anteriormente fixados nos
termos da Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os cursos de
regime semestral, com inicio a partir de julho de 1994, observarão o
disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Os alunos já matriculados terão a preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regimento do
estabelecimento de ensino, em igualdade de condições com os demais
alunos e observado o calendário escolar da institnição de ensino.
Art. 5' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferências, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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Art. 6º São legitimados à propositura de ações coletivas para a
defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, concorrentemente as entidades e órgãos públicos competentes, nos termos
da legislação vigente.
Art. 7º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido,»

Art. 8º O termo de compromisso de ajustamento, previsto no §
5º do art. 2º, será exigido, nos contratos firmados entre os estabelecimentos de ensino e os pais de alunos ou alunos, de acordo com o
disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei nº 8.078, de 1990.
Art. 9º Às instituições referidas no art. 213 da Constituição, que
descumprirem o disposto nesta medida provisória, é vedado firmar
convênio ou contrato com órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão, em
ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a prestação de
serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.060, de 27 de julho de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 14. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991, e
a Lei n' 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174' da independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.088, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 6' da Lei n'' 8.019, de 11 de abril de 1990, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 deju1ho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
Uuião, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo úuico do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orgânica Anual, assegurada a destinação de recursos para
as ações de Saúde e Assistência Social.»
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.061, de 27 de julho de 1995.

Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARPOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.089, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de fínanças, controle, orçamento e planejamento
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Fica instituida a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I

da Carreira Finanças e Controle;

U

da Carreira de Planejamento e Orçamento;

UI
da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV ,-,UJ. • .ut::.li::l

"\el"

de Técuico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
.1'

t:::u. .orasu, raraatna,
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v - de nível superior do Instituto de Pesquisas Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividade de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividade
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1Q do art. 2Q desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondente cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2Q da Lei n Q 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n Q 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2Q da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores
e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2Q OS servidores titulares de cargos de que trata o art. 1Q,
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrante dos sistemas referidos nos arts. 4Q e 11 da Medida Provisória n Q 1.069, de 28 de julho de 1995, para o exercício de cargos em
comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão
de nível DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente.

§ 3Q Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2Q, para o exercício de cargos de direção, chefia e
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assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Munícípios.
§ 4º A Gratificação de que trata o art. 1º será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será para
a partir de 1º de março de 1995, em valor equivalente a 70% do
previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e 36% para
o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1º.
§ 6º Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3º Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1º A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 1994.
§ 2º A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargos em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 2º, alínea a e b, e
3º do artigo anterior.
§ 4º A Gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
LiOl.
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§ 52 A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 12 de maio de 1995, em valor equivalente a: 36%,·até a
regulamentação de que trata o § 22.

Art. 42 O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de faleciriJ.ento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.

Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.062, de 27 de julho de 1995.
Art. 62 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.090, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Oot. LeIS xep. .l1'eet. tsrasu, erasiua, HS'/tts):;:S::WtH:Si:Sb;j, ago.
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção!
Da Estrutura
Art. I" A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ I" Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2" Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2" À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na
integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma Executiva.
Art. 3" À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.
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desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisao e
execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II

Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV
V

Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
Assessoria Especial;

VI

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo, e de
implantação de programas informativos e de educação à distância,
cabendo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publicidade dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura
básica o Gabinete e até quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 5" À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma Executiva.

Art. 6" À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desemCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.

penha de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares,. assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.

Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim desiguado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil. da Presidência da República.
§ 1Q Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários-Exeéutivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o
inciso II do caput.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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§ 5° O Poder Executivo disporá sobre as competências e O funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1°.

Art. 8° Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento juridico ao Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9° O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O alto Comando das forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singnlares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constitnição,
CaL Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
de 5 dejunho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários-Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2".
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

III

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

IV

da Ciência e Tecnologia;

ria;

V
VI
VII

VIII

das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
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I X - da Fazenda;
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinba;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção Il
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada Ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
U -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;

c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infraestrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesqnisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;

h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

lU - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
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d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;

n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;

o) assistência técnica e extensão rural;
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüência;
b) serviços postais;

VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
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VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e
educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
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c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) adnúnistração patrimonial;

() negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;

() formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
indios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
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fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
e) política marítima nacional;

fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
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c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;

f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea '<c» do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais
estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
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XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle .sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesqnisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
\JOl. LeIS
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d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;

fJ

segurança e saúde no trabalho;

g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1Q Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2Q A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra «h", inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
H

Gabinete do Ministro;

IH

Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ 1 No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n Q 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
Q
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§ 2Q Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3Q Integram a estrutura das Secretarias-Executivas duas
Subsecretarias.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
11 - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agricola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;

111 - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até seis Secretarias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.
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VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º, 2º e 3º
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenc!atura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trãnsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secreta-

rias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos - CEME, observado o disposto
no art. 15 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII -

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ 1Q São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Militares.
§ 2Q O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
Oor. LeIS xep. jen. Brastí, Brastna,

1I:S"lts):a:Wb-;Jotj;J, ago. U:I!:Jb.

3261
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos SubsecretáriosGerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;

c) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I-

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
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b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa
Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
U - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério da
Integração Regional;
lU - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do
Bem-Estar Social;
VI- para a Secretaria-Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIU - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1Q do art. 39 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da IntegraVUJ.. Dt::1::>
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çâo Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n"
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:

I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II- o Ministério do Bem-Estar Social;
IH - o Ministério da Integração Regional;
IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e

Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;

c)' a Secretaria de Trânsito;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII -

as Secretarias de Administração Geral, em cada Minis-

tério;

VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
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II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam transformados os cargos:
I - de Secretário da Secretaria de Estudos Legislativos, em
Secretário no Ministério da Justiça:
II - de Chefe de Gabinete Pessoal, em Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República; de Assessor-Chefe da Assessoria,
código DAS 101.5, em Assessor-Chefe da Assessoria Especial, cargos
de Natureza Especial, todos na Secretaria-Geral da Presidência da
República;
III - de Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva, de Secretário da Secretaria de Inteligência, de Secretário da Secretaria de
Programas e Projetos Estratégicos, todos em Subsecretários da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IV - de Subchefe para Acompanhamento da Ação Governamental, em Subchefe da Casa Civil da Presidência da República;
V - de Secretário de Desportos, do Ministério da Educação e
do Desporto, em Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
VI- de Subchefe-Executivo e de Chefe do Serviço de Segurança, em Subchefes, na Casa Militar da Presidência da República;
VII - de Secretário de Informações, Estudos e Planejamento,
em Secretário, no Ministério da Cultura;
VIII - de Secretário de Serviços Gerais e Assuntos Imobiliários
e de Secretário de Organização e Informática, em Secretários no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 22. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
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I1- de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

III- de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos 11 e 111
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

x- de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 23. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional, de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Co1.LeIS rcep. .r'ed.Brasn, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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Art. 24. Ficam criados os cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos de que tratam este
artigo e O art. 27 desta medida provisória terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 25. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no PaLS;

III - manter intercãmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 27. Fica criado o cargo de Natureza Especial de Secretário-Executivo da Cãmara de Políticas Regionais do Conselho de
Governo, a que se refere O § 39 do art. 79 desta medida provisória.
§ 19 O titular do cargo de que trata este artigo será também o
titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 29 O Presidente da República encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art. 43, § 19,
inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial
a que se refere o parágrafo anterior, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), SupeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3303, ago.
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rintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 28. Ficam criados:
I -

de Natureza Especial:

a) dois cargos de Subchefe, na Casa Civil da Presidência da
República;
b) quatro cargos de Subsecretário, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

c) um cargo de Chefe da Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial, na Secretaria-Geral da Presidência da República;
U - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
Hl - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Fazenda;
IV - três cargos de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Justiça;
V - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VI - dois cargos de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Educação e do Desporto;
VII - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Previdência e Assistência Social;
VIU - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério do Planejamento e Orçamento;
IX - um cargo de Assessor Especial, código DAS 102.5, no
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X da Justiça;

um cargo de Diretor, código DAS 101.5, no Ministério
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XI - um cargo de Chefe de Gabinete, código DAS 101.5, bem
como três cargos de Assessor, código DAS 102.4, para dar suporte ao
Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
XII - seis cargos, código DAS 101.5; seis cargos, código DAS
101.4; e um cargo, código DAS 101.3, na Vice-Presidência da República;
XIII - dois cargos de Assessor Especial, código DAS 102.5;
quatro cargos de Assessor, código DAS 102.4; dois cargos de Assessor,
código DAS 102.3; um cargo de Oficial-de-Gabinete, código DAS
102.1, todos na Casa Civil da Presidência da República e integrantes
da Estrutura da Secretaria-Executiva do Programa Comunidade
Solidária;
XIV - um cargo de Secretário-Executivo de Câmara do Conselho de Governo, código DAS 101.6; dois cargos de Assessor Especial,
código DAS 102.5; um cargo de Assessor, código DAS 102.4, todos na
Casa Civil da Presidência da República e integrantes da Estrutura
da Secretaria-Executiva de Câmara do Conselho de Governo;
XV - um cargo de Secretário, código DAS 101.6, no Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XVI - três cargos de Assessor Especial, código DAS 102.5;
três cargos de Adjunto, código DAS 101.4; e três cargos de Oficial-deGabinete, código DAS 101.2, todos na Secretaria-Geral da Presidência da República;
XVII - um cargo de Subsecretário, código DAS 101.6, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Art. 29. Ficam criados, em cada Ministério Civil de que trata o
art. 13, exceto no Ministério das Relações Exteriores, dois cargos de
Subsecretário, código DAS 101.5; um cargo de Chefe de Assessoria
Parlamentar código DAS 101.4; um cargo de Chefe de Gabinete de
Secretário-Executivo, código DAS 101.4; dois cargos de Assessor do
Ministro, código DAS 102.4; dois cargos de Assessor do SecretárioExecutivo, código DAS 102.4; e na Casa Civil da Presidência da
Oot.
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República um cargo de Chefe de Gabinete do Subchefe-Executivo,
código DAS 101.4; dois cargos de Assessor do Ministro de Estado
Chefe, código DAS 102.4; e dois cargos de Assessor do Subchefe-Executivo, código DAS 102.4.
Parágrafo único. Ficam extintos, nos Ministérios Civis, os cargos equivalentes aos de Chefe da Assessoria Parlamentar e de Chefe
de Gabinete de Secretário-Executivo, criados por este artigo.

Art. 30. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1° O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2° Os inventariantes dos órgãos e entidades extintos terão
prazo, até 15 de maio de 1995, sob pena de responsabilidade, para
proceder ao levantamento dos cargos efetivos, em comissão, funções
gratificadas e acervo patrimonial, transmitindo essas informações
aos ministérios e órgãos que absorveram as competências, cabendo a
estes exercer os direitos de preferência acerca dos cargos, funções e
acervo patrimonial, até 31 de agosto de 1995.
§ 3° Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do Ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preenchidos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal indireta,
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não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.

Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 33. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ F Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, assim como o Departamento Geral de Administração, da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando
a integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da
Presidência da República.
§ 2' Sem prejuizo do disposto no art. 32 desta medida provisóri", o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive 08
alocados à ora extinta Consultoria Jurídica, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.

Art. 34. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 35. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
..........L.
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Art. 36. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n? 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 37. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para 08 servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da
Lei n' 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4' do art. 93 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da
Lei n? 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de'servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 38. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília,

187(8):~~05-3363,ago.

1995.

3272
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo,
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 39. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 40. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Art. 41. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
H - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
Art. 42. Os cargos vagos, ou que venham a vagar, dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Art. 43. Ficam criados no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, com o objetivo de prover as necessidades
imediatas decorrentes da criação de novas unidades administrativas
que passaram a responder pelas competências de órgãos extintos, 22
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cargos, código DAS 101.1; vinte cargos, código DAS 102.1; 57 cargos,
código DAS 101.2; 37 cargos, código DAS 101.3; 47 cargos, código DAS
101.4; e 32 cargos, código DAS 101.5.
Art. 44. Até o final do presente exercício, o Poder Executivo
promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que
trata o art. 19, incisos I, II e lII, de modo a evitar qualquer aumento
de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada
por esta medida provisória.
Art. 45. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a reqnisitar, até 31 de dezembro de 1995,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 46. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos Ministérios
Civis, de que trata o art. 38, ficam mantidas as estruturas, as
competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação
das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27
de junho de 1995.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994,931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, e 1.063, de 27 de julho de 1995.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992, e o parágrafo único
do art. 2' do Decreto-Lei n' 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.091, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno deprodutos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região Norte!Nordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1· Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
.§. 2· Os.volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 1· deste artigo .poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.

§ .S·Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria especifica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4· Os .excedentos de açúcar referidos no § 1· poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.
Art. 2· Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Balúa e Tocantins;
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II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 3º Aos excedentes de que trata o art. 1· e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.

Art. 4º Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
ou de documentos de efeito equivalente, pela.Secretariade Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do. Comércio. e..do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no artigo .ante-

rior.
Art. 5· A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3º, poderá, no todo ou em parte, ser objeto-derI - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;
..
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informaçõés éssenciàis.io dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão serfixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.

Art. 6· Às ofertas públicas de que trata o art. 5·, inciso Il,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7· A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
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tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8º Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NortelNordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela Secretaria de Política Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30
de setembro de 1995;
III ~ de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Política
Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Art. 9º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior."
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180, encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos arts.
56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
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Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.064, de 27 de julho de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Frederico Álvares
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.092, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2 2 da Lei n Q
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 2" da Lei n" 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2" Compete à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição eàs multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1" As custas, despesas processuais e honorários, inclusive
os de sucumbência, que vierem a serincorridos pela Procuradoria
Geral da FazendaNacional e pela Caixa Econômica Federal, para
a realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento e do
controle e acompanhamento dos processos judiciais, serão levados a débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 2" Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuidos aos créditos trabalhistas.
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§. 3' Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para O fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da. cobrança.'
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.065, de 28 de julho de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 25 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.093, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações,
bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA~EPÚBLICA,no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q. A partir' do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ l' Caso a data de pagamento adotado seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, O dirigente da empresa
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estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por centro da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.066, de 28 de julho de 1995.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.094, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n" 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Os arts. 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
§ 1º No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das câmaras que o compõem.
§ 2º Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3º O ensino militar será regulado por lei especial."

«Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ 1º Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acom panbar a execução do Plano
Nacional de Educação;

b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
uivei ou modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
à integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;
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e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;

fJ analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Minístro de
Estado da Educação e do Desporto.

§ 2' O Conselho Nacional de Educação reunír-se-á ordinariamente de acordo com seu regimento e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por uma das
câmaras.

§ 3' O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente.
§ 4' O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as sessões a que comparecer.»

"Art. 8' A Câmara de Educação Básica e a Câmara de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ l' São membros natos da Câmara de Educação Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e o Secretário de Educação
Média e Tecnológica.
§ 2' São membros natos da Câmara de Educação Superior,
o Secretário de Educação Superior e o Presidente da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

§ 3' A escolha e nomeação dos demais conselheiros será
feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para
cada Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4' Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envolverá necessariamente entidades nacionais que congreguem os
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docentes, os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 5Q Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem
os Reitores das universidades, 08 docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.

§ 6Q A indicação a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, a
ciência e à cultura.
§ 7Q Na escolha dos nomes que comporão as câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do país e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada
colegiado.
§ 8 Q OS conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das câmaras a cada dois anos.

§ 9Q Cada câmara será presidida por um dos conselheiros,
escolhido por seus pares, vedada a escolha dos membros natos
para mandato de um ano.»
«Art. 9Q As câmaras emitirão pareceres e decidirão, priva-

tiva e autonomamente, os assuntos a elas pertínentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao conselho pleno.
§ 1Q São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio e oferecer sugestões para sua
solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na letra «a»;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
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d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;

fJ manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica.

§ 2' São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua
atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação relativos a profissões regulamentadas em lei;
d) deliberar sobre os pareceres encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto relativos a reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;
e) deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo
Ministério da Educação e do Desporto;

fJ deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
g) deliberar sobre os pareceres para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, com base na avaliação dos cursos;
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h) analisar questões relativas àaplicação da legislação referente à educação superior;
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Despor,
to nos assuntos relativos à educação superior.

§ 3º As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.
§ 4º O recredenciamento a que se refere a alínea «e" do § 2'
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.

§ 5º Os pronunciamentos e deliberações das câmaras deverão
ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto."

Art. 2º Com vistas ao disposto na letra e do § 2º do art. 9º da Lei
nº 4.024, de 1961, com a redação dada por esta medida provisória, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e'critérios abrangentes dos diversos fatores que deter,
minam a qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
§ 1º Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o caput incluirão necessariamente a realização, a cada
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos minimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados, destinados a aferir os
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de
conclusão dos cursos de graduação.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado dos exames referidos no parágrafo anterior, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente
os alunos avaliados.
§ 3º A realização do exame referido no § 1º deste artigo é
condição prévia para a obtenção do diploma, mas constará do histórico
escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se
submeteu.

§ 4º Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
não serão computados para sua aprovação, mas constarão de doeuCal. LeIS
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mentos específico emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto
a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5°0 aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§ 6° A introdução dos exames nacionais como um dos procedimentos para avaliação da qualidade dos cursos de graduação será
efetuada gradativamente, a partir do ano letivo seguinte ao da edição
desta medida provisória, cabendo ao Ministro de Estado da Educação
e do Desporto determinar os cursos a serem avaliados a cada ano.

Art. 3° Os resultados das avaliações referidas no § F do art. 2°
serão também utilizados, pelo Ministério da Educação e do Desporto,
para orientar suas ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, inclusive as que
visem a elevação da qualificação dos docentes.
Art. 4° Ficam revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação, previstas em lei.
Art. 5° Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo adotará as providências necessárias para a instalação do conselho.
Art. 6° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.067, de 28 dejulbo de 1995.

Art. 7° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.095, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
I - os §§ 2º a 5º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994;
o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 2º São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente a atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federais, as vantagens concedidas até 19 de janeiro de 1995,
com base nos incisos do artigo anterior, na Lei nº 6.732, de 4 de
dezembro de 1979, e no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952.
II -

Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a
vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela
remuneração do cargo efetivo.

Art. 3º É assegurado o direito à incorporação da vantagem de
que trata o inciso I do art. 1º aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tiverem concluído intersticio necessário para a concessão, na
forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994.
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
calculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos
cargos em comissão ou das funções de direção, chefia e assessoramento vigente em 19 de janeiro de 1995 e incorporada como vantagem
pessoal, nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federais.
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Art. 4Q É assegurado o direito à vantagem de que trata o inciso
II do art. 1Q aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham
completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro
das normas até então vigentes.
Parágrafo único. Aplica-se à vantagem de que trata este artigo
o disposto no parágrafo único do art. 3Q•
Art. 5Q O servidor regido pela Lei n? 8.112, de 1990, investido
em cargo em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramento, previstos na Lei n Q 8.911, de 1994, incorporará à sua remuneração, como Décimos Incorporados, a importância equivalente à
fração de um décimo da média mensal do valor da gratificação dos
cargos ou funções exercidos, a cada doze meses, até o limite de dez
.
décimos.
§ 1Q Entende-se como gratificação para fins de cálculo da média,
a parcela referente:
a) ao valor que seria devido pelo exercício do cargo em comissão
na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo, nos casos dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), dos Cargos de Direção (CO) e dos Cargos de Natureza Especial,
independentemente de o servidor ter feito a opção;
b) ao total da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 2Q Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os
valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigidos, mês a
mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações aplicados aos
servidores públicos federais.
§ 3Q Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido exercido no mês, a
parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a
exercida por maior tempo.
§ 4· As parcelas incorporadas na forma deste artigo sujeitamse, exclusivamente, à atualização pelos índices gerais de reajuste e
antecipações dos servidores públicos federais.
§ 5Q Ocorrendo o exercício de cargos em comissão ou de funções
de direção, chefia ou assessoramento, por periodo de doze meses após
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a incorporação dos dez décimos, que resultem valor de média mais
elevado do que uma das parcelas incorporadas, poderá haver a atualização progressiva.
§ 6º Somente poderá ser contado, para fins da incorporação de
que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento concomitante ao exercício de cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 6º Enquanto exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Décimos
Incorporados, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo
efetivo, quando receberá, alternativamente:
I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimos Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;
Ir - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por cento
da opção do cargo em comissão.

Art. 7º É vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2º, salvo no caso
da sua transformação em Décimos Incorporados, na forma do art. 8º
desta medida provisória.
Art. 8º É facultado ao servidor optar, até noventa dias contados
da vigência desta medida provisória, pela transformação das vantagens pessoais de que trata o art. 2º, em Décimos Incorporados,
mediante a divisão de cada uma das respectivas parcelas, referentes
aos antigos quintos incorporados, em duas parcelas de igual valor.
§ 1º Se a opção de que trata este artigo for exercida após o prazo
referido no caput, somente poderá ser contado, para fins de concessão
de novos Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcelas já concedidas, o tempo de exercício em cargos em comissão e
funções de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.
§ 2º A opção de que trata este artigo será feita de forma irretratável.

Art. 9º. Salvo o disposto no § 1Q do art. 8º, a contagem do tempo
de exercício para fins de concessão de Décimos Incorporados terá
início a partir do dia 19 de janeiro de 1994, excluídos os períodos já
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contados para fins da concessão da vantagem pessoal de que trata o
art.2Q•
Parágrafo único. Para os fins de que trata este artigo, o tempo
de exercício entre 19 de janeiro de 1994 e 18 de janeiro de 1995 será
contado em dobro.
Art. 10. A partir de 10 de fevereiro de 1995, o maior valor de
vencimentos a que se refere o art. 20 da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passará a corresponder, no máximo, a oitenta por cento da
remuneração do cargo de Ministro de Estado.
Art. 11. A alínea n do inciso IH do art. 10 da Lei n" 8.852, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«n) ressalvado direito adquirido, adicional por tempo de
serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico de que trata o inciso I;»
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n Q 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n? 7.787, de 30 dejunbo de 1989, observarão, como limite máximo,
valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva
tabela.
Art. 13. O art. 3Q da Lei n? 9.015, de 30 de março de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão, como limites máximos, valor igual a oito vezes o do maior vencimento
básico da respectiva tabela e a oitenta por cento da remuneração
do cargo de Ministro de Estado.»
Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. O art. 4Q da Lei n Q 8.878, de 11 de maio de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4Q Até 15 de setembro de 1995, a Administração PÚblica Federal e as empresas sob controle da União, quando
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necessária a realização de concurso, contratação ou processo
seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de postulante habilitados na
forma desta lei para os respectivos cargos ou empregos.»

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
medida provisória n Q 1.068, de 28 de julho de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1Q de março de 1995.
Art. 18. Revogam-se os §§ 2Q a 5Q do art. 62 e o art. 193 da Lei
n 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3Q a 11 da Lei n Q 8.911,
de 11 de julho de 1994, e o art. 7Q da Lei n Q 8.270, de 17 de dezembro
de 1991.
Q

Brasília, 25 de agosto de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.096, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo

Art. 1Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patriCal. Leí~. J:(ep: Fed, Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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monial, à adminitraçào financeira do Tesouro Nacional e à verificação
e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.

Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízO das competências constitucionaís e legaís de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avaís e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle e as atividades de Administração Financeira eContabiCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasíua,
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lidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

n

a Secretaria Federal de Controle;

In

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria Geral da Presidência da República, da Advocacia Geral da União e do Ministério das
Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1" Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2" As áreas de programação financeira dos órgãos da administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5" Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos Ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;

n - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;
In -

a Corregedoria Geral do Controle Interno.

Art. 6" Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
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nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7Q Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;

II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.
Art. 8Q Ü Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULülI
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9Q Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2Q desta medida provisória:
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I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobe a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira dos
projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII _ manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
IX.,.- executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;

x'Ú-~stiIll~~~sentidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalizaçãodeprogramas- executados com recursos dos orçamentos da
União;
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XlII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no àmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno:
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

Seção II
Das Áreas de Administração
Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2° desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III- administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem; direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
.
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VII -

editar normas sobre a programação financeira e a execu-

ção orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamen-

to, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
VIII- administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX- estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X- instituír e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo
em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULonr
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1Q Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal;
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
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b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e)

a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3Q Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4Q Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5Q Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do
Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de
recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
\....oU!• .LeIS
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TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n'
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n'
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 deju1ho de 1987, distribuído
conforme Anexo L
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
Col.
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I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Municípios;
U - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;
UI - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos U e XI da
parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n· 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n· 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.

Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
.
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes dos
arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei n·
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
U

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
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lização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade adminis,
trativa.

§ 1· Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2· O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções se pertinentes aos assuntos sob a Sua
fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3· Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, e até
cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresa de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
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a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS)e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a transformar, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, os cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Gratificadas (FG)
existentes no âmbito do Sistema de Controle Interno.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
§ l' Fica criado o cargo de Secretário Federal de Controle, DAS
101.6.
§ 2' Ficam criados, na Secretaria Federal de Controle, cinco
cargos DAS 101.5, sessenta e três cargos DAS 101.4, dois cargos DAS
101.3, setenta e um cargos DAS 101.2, oito cargos DAS 102.1 e um
DAS 102.2.
§ 3' Ficam criados, na Secretaria do Tesouro Nacional, um
cargo DAS 101.5, dois cargos DAS 101.4, dois cargos DAS 101.3, três
cargos DAS 102.3, sete cargos DAS 101.2 e seis cargos DAS 102.1.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
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mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.

Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

II Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

III Estatais.

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

§ 1Q Fica criado O cargo de Secretário de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, DAS-I01.6.

§ 2Q Fica criado, na Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, um cargo DAS-I01.5.
§ 3Q Fica O Poder Executivo autorizado a definir as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à

organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais bem como a criar por transformação
ou transferir no ãmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento,
mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de
despesa, cargos e funções de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG).

Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e
espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de
desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e
projetos governamentais de desenvolvimento.
§ 1Q O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
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§ 2º O Ministério do Planej amento e Orçamento proporcionará
ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas
de políticas para a atuação das empresas estatais:
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a união e as empresas estatais;

III- aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII- aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII- estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.

Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes;
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a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

te·,

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presiden-

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;

11 -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou traballústa;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ 1· Poderão participar das reuniões do conselho de coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;

11 - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2· A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3· Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos. Secretários-Executivos.
§ 4· O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu Regimento Interno.

Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.

3305

Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais do
Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para o
exercício de FG servidor efetivo do quadro do ministério em que a
Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam covalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.069, de 28 de julho de 1995.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO I
Art. 14 da Medida Provisória nº 1.096, de 25 de agosto de 1995

CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE

Denominação
Analista de Finanças e
Controle

Técnico de Finanças e

Controle
Total

D.L.2.346

Situação

Situação
Anterior

Situação
Nova

3000

1457

4500

4000

2444

2500

7000

3901

7000
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ANEXO I!
Arts. 27 e 29 da Medida Provisória n Q 1.096,
de 25 de agosto de 1995
Distribuição de Cargos

DAS

Qte./Tot

Denominação

101.6

1

1 Secretário Federal de Controle

101.6

1

1 Secretário de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais

101.5

7

4 Diretores de Departamento
1 Secretário-Adjunto de Controle

1 Corregedor-Geral
1 Secretário de Controle Interno

101.4

65

37 Coordenadores-Gerais
23 Delegados Federais

1 Corregedor-Adjunto
3 Diretores-Adjunto
1 Chefe de Gabinete

101.3

4

4 Coordenadores

102.3

3

3 Assessores

102.2

1

1 Assessor

101.2

78

78 Chefes de Divisão

102.1

14

14 Assessores

Total

174
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.097, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de ahril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
divida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
.......................................................................................................»

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
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§ 3· Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constitnição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.»

«Art. 4· As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização
de ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1· A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escollúda.

§ 2· Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.»
«Art. 5· O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
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I - Ministro de Estado do Planejamento' e 'Orçamento,
na qualidade de Presidente;
U - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

UI -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1· Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2· Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do BrasiL

§ 3· Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4· O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5· Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.

§ 6· O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7Q O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por

mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 8· Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.

3310
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designa-

dos.»
«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios. de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
H a)

aprovar:

a. modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessário às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos especificos;
g) o relatório anual de suas atividades;

IH - determinar a destinação dos recursos proveuientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Consslho.»
«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
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I - presidir as reuniões do conselho;
H - coordenar e supervisionara execução do Programa
Nacional de Desestatização;
IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH,
desta Iei.»
«Art. 8º A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art.4º, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização,
elaboradas pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»
«Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a União
deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital
social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos
sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1a As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização,
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósito de Ação (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
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depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»

«Art. 12. Para salvaguardar do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que detenninou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
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d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controlada direta ou indiretamente, e aporte de recursos
à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fi sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor minimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas fisicas oujurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior."
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
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IH - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
H - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
IH - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art. 7',
inciso IV, desta lei, para O fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
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v - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6· desta
lei;

VI - promover a articulação com o sistema de distribuição
de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias
de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processo de desestatização.»

«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de deses-

tatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
Col. Leis Rep. Fed.Brasi!, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.

3316
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»

Art. 2º No caso de o Conselho Nacional de Desestatização
deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão,
no que couber, as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3º O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.070, de 28 de julho de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei nº 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.098, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do

servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
(;oI. Leis Hep.

~·ed.
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Art. l' A contribuião mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. l' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir .com vigência
a partir de l' de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
FAIXAS

Alíquota

(combase na Lei n' 8.622, de 19.1.93,AnexoUI)

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento

básico da Classe D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe D, Padrão IV - NA, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão IV NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe C, Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente
a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão IV - NS,
inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da

Classe C, Padrão IV, NS

12

Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n' 8.212, de
24 de julho de 1991.
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Art. 3" Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento-da
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.071, de 28 de julbo de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.099, DE 25 DE AGOSTO DD 1995
Dispõe sobre crédito rural) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" Fica autorizada, para o crédito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei n" 8.427, de 27 de
maio de 1992.
§ I" Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e condições
estabelecidos pelo Conselbo Monetário Nacional.
\.JOl . .LeIS
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§ 2Q O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a

alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.
Art~.2_Q Para as operações de crédito rural contratadas a partir
da publicação desta medida provisória e até 31 de julho de 1996, não
se aplica o disposto no § 2Q do art. 16 da Lei n? 8.880, de 27 de maio
de 1994.
Art. 3Q O disposto no art. 31 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
(OOC) sob supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4Q É facultado às instituições financeiras conceder finan-

ciamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, como limite de
crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.
Parágrafo único. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, de acordo com o Decreto-Lei n Q 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Art. 5Q Na formalização de operações de crédito rural, celebrados nos termos desta medida provisória, as partes poderão pactuar,
na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do vencimento, ordinário
ou extraordinário, e até a liquidação do empréstimo ou financiamento, inclusive no caso de dívidas ajuizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas no Decreto-Lei n Q 167, de 1967, os encargos financeiros serão os
mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento.
Art. 6Q Fica a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.
no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal (EGF),
vencidos até 31 de dezembro de 1994.
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Art. 7Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.072, de 28 de julho de 1995.
Art. 8Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.100, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Reduz a alíquota do imposto de importação para os produtos que especifica e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Até 31 de dezembro de 1999, fica reduzida para dois por
cento a alíquota do imposto de importação dos seguintes produtos:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de
qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes,
peças de reposição, e modelos para moldes;
11 - matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos.
§ 12 O disposto no caput desta artigo aplica-se às empresas
montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pich-ups, veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.

c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadei-

ras;

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de

m.ercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.

§ 2' Os produtos de que tratam os incisos I e H deste artigo
deverão compor o ativo permanente ou serem usados no processo
produtivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições
fixados em regulamento.

Art. 2" O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, somado ao valor total FOB das
importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § F do
mesmo artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
H - o valor das aquisições, no mercado interno, dos produtos
relacionados no inciso I do artigo anterior e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos, realizadas, em período a ser
determinado, por empresa;
IH - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § l' do artigo anterior e o valor das
exportações líquidas realizadas, em período a ser determinado, por
empresa.
§ l' Com o objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comér\,;01. LeIS
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cio e do Turismo poderá estabelecer, em regulamento, limites à
importação dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior.
§ 2º ,Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as irnportações realizadas por intermédio de terceiros, conforme disposto
em regulamento.

§ 3" Entende-se como exportações líquidas o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1" do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:

a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior;
..

e)o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties efetuadas pela empresa ou sua controladora, estas até o
montante dos lucros, dividendos e royalties e ela transferidos pela
empresa.
§ 4" No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realízadas sem cobertura cambial.

§ 5" A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a empresa ao recolhimento da diferença entre a alíquota do imposto de
importação vigente na data do desembaraço aduaneiro- e à alíquota
de dois por cento, íncidente sobre a parcela que exceder o limíte
estabelecido, acrescida de multa fixada em regulamento, não superior
a cem por cento, incidente sobre o valor total FüB da importação,
observados os critérios e encargos previstos na legislação aplicável
aos débitos para com a Fazenda Nacional.
Art. 3" Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representantes no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248. de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.
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II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integrais.
Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente c.oIIlo exportaçôes líquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valo~~~ correspondentes:
I - ao valor FüB e~portado, em cada ano calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a á e do § 1e do art.
~

,

II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusiva de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, bem como seusacessórios,sobressalente, peças de reposição e modelos, destinados ao ativo permanente
das empresas;

III - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e. reinvestimentos, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, em cada ano calendário.
Art. 5º Para os fins do disposto no inciso II do art. 2º, no inciso
II do artigo anterior e no art. 7º, serão considerados os valores em
dólares norte-americanos, adotando-se para conversão a taxa cambial
média de compra do segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, à data do faturamento.
Art. 6º As empresas fabricantes das produtos referidos na alínea h do § 1e do art. 1s que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1e do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativas àqueles produtos, desde que comprovada a condição de intermediação pela montadora.
Art. 7º Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1a do art.
1º, em cuja produção forem utilizados insumos importados relacionados no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar índices médio
de nacionalização previsto-em"acordos internacionais dos quais o
Brasil seja parte.
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. .rseo.
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§ 1Q Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual minimo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, e matérias-primas, produzidos no País, apurado em relação ao valor total
destes produtos utilizados na produção global das empresas referidas
no caput deste artigo.
§ 2Q O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação, nas condições definidas em
regulamento.

Art. 8Q Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no ãmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 1º, com vistas à conformação do regime automotriz comum
previsto na Decisão n Q 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9Q No caso das importações dos produtos relacionados nas
alíneas a a c do § F do art. F, realizadas por pessoas físicas ou
jurídicas às quais não se aplique o disposto nos artigos anteriores,
bem assim pelos fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas d
a h do mesmo artigo, é facultado ao Poder Executivo, em decorrência
de razões de ordem econõmica, estabelecer limitações quantitativas.
Parágrafo único. Ocorrida a hipótese prevista neste artigo, a
distribuição da quantidade passível de importação poderá ser feita
por meio de oferta pública, conforme dispuser o regulamento, considerando-se vencedoras, em ordem decrescente, as propostas que
apresentarem maior acréscimo das alíquotas do imposto de importação, tomando-se por base as vigentes na data da realização da oferta
pública.
Art. 10. No período compreendido entre 13 de junho de 1995 e
31 de dezembro de 1995, as importações totais dos produtos relacionados nas alíneas a e b do § F do art. F não poderão exceder a
cinqüenta por cento do número de unidades importadas desses produtos, que tenham sido desembaraçadas entre 1Q de janeiro de 1995,
inclusive, e 12 de junho de 1995.
§ 1Q Ficam assegurados os direitos à importação decorrentes de
negócios jurídicos realizados, em caráter irrevogável, quando:
a) amparados em guias de importação regularmente emitidas
até 13 de julho de 1995; ou
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.
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b) decorrentes de concorrências pública; ou

c) relativos a veículos embarcados para entreposto aduaneiro
até 13 de junho de 1995.
§ 22 A distribuição da quantidade passível de importação estabelecida no caput deste artigo, dela deduzidas as unidades importadas ao amparo do disposto no parágrafo precedente, será efetuada nos
termos do parágrafo único do art. 92 •

Art. 11. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c do § 12 do art. lº são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsi-

to;
II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993.
Art. 12. O disposto nos artigos anteriores aplica-se às empresas fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a ag do § 12 do
art. 12, que venham a se instalar no País, ou a fábricas novas
completas de empresas já instaladas, desde que:
I - os produtos fabricados atendam ao disposto no caput do
art. 72 , no prazo de 36 meses, a contar da data de inicio da comercialização dos referidos produtos;
II -

atendam ao disposto no § 12 do art. 72 •

Parágrafo único. Às empresas de que trata este artigo aplicarse-á, inicialmente, o prazo a ser fixado em regulamento, a partir da
data do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados
no inciso II do art. 12 , para os efeitos das exportações líquidas a que
alude o art. 22•
Art. 13. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportações celebrados nos termos dos Decretos-Leis n? 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Ooj. LeIS xep. .rec.nrasu, rsrasuia,
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·Art. 14,. A partir da data da publicação desta medida provisória, as guias de importação relativas aos produtos relacionados nas
alíneas a e c do § 1· do art. 1" serão emitidas:
I· -,até 31 de dezembro de 1995:

àr para os produtos relacionados na alínea c do § l' do art. 1·;
b) para os produtos relacionados nas alíneas a e b do § 1· do art.
1·, quando atendidas as condições estabelecidas nas alíneas b e c dos
§§ 1'e 2· do art. 10;
II - após a data referida no inciso anterior, para as empresas
montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
c do § 1º do art. 1", habilitadas nas forma do artigo seguinte e para
atender à disposto no parágrafo único do art. 90,

Parágrafo único, Ficam liberadas do cumprimento das condições deste artigo as importações destinadas a testes, amostras, feiras
e a deficientes físicos para uso próprio,

Art. 15, O Poder Executivo poderá estabelecer, em regulamento, os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que
se referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória,
§ 1· A aplicação de alíquota do imposto de importação de que
trata o art. 1·, assim como a importação pelas empresas montadoras
ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1· do
art. 1º, dos produtos nelas relacionados, far-se-á mediante apresentação, pelas empresas, da habilitação mencionada no caput deste
artigo,
§ 2· Até que seja divulgado o regulamento a que se refere o
caput deste artigo, o Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo poderá autorizar as empresas relacionadas no § lº do art. lº
a importar os produtos descritos no inciso I do art. 1º, nas condições
expressas no caput do mesmo artigo,

Art. 16, As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
\COL Uns xep. .r'cd. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, age. 1995.
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depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
noVOS, relacionados no Anexo à Lei n· 9.000, de 16 de março de 1995,
adquiridos entre a data da publicação desta medida provisória e 31
de dezembro de 1977, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1· A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2· A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, ná forma da
legislação pertinente.

§ 3· A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4· As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
§ 5· O tratamento a que se refere este artigo não poderá ser
usufruído cumulativamente com outro de mesma natureza.

Art. 17. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória
fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade
com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais.
Art. 18. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.073, de 28 de julho de 1995.
Col. Leis Hep. .t'ed.Brasu, Brastna, HHUS):;:S::Wb-iS;jtjij, ago.
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Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Frederico Álvares
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.101, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS! Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação
entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
vol. Leis Hep. Fed. Brasít, Braaílía, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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Parágrafo único. O crédito fiscal será resultado da aplicação do
percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3· Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1", tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4· Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5· A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recoIbidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1·, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6· O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e
para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador.

Art. 7· O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária
decorrente desta medida provisória.
LJOl. LeIS
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Art. 8" São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n" 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.074, de 28 de julho de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.102, DE 25 DE AGOSTO DE 1995.
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração So-

cial (PIS) devida pelas pessoas jurldicas a
que se refere o § I' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 dejulho de 1991, edá outrae prooídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) , de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n'
8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nOs 2. 445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as
pessoas jurídicas referidas no § 1" ao art. 22 da Lei n" 8.212, da 24 de
julho de 1991, poderão efetuar, exercícios financeiros de 1994 e 1995,
as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
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investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas:
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos objetivos dos contratos, no caso
de operações de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econõmicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de câmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
f) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) consseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;

c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
d) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas:
'--'UI.
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a) parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;

b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;

VI -

no caso de empresas de capitalização:

a) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
b) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional.

§ 1· Consideram-se despesas ou encargos, para fins do disposto
neste artigo, a variação monetária ou cambial, vedada a dedução de
juros incorridos, de prejuízos e de qualquer despesa administrativa,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2· No caso de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais, será também admitida a dedução dos juros incorridos nessas
operações, desde que destacados de qualquer outra espécie de remuneração ou de atualização.
§ 3· A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lII.
§ 4· No caso das empresas de arrendamentos mercantil a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso lU e o imobilizado de arrendamento mercantiL

§ 5· Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6· As exclusões de deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos
na legislação pertinente.
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Art. 2' Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoasjurídícas mencionadas no § l' do art. 22 da Lei 8.212, de 1991, obrigadas à
contribuição de que trata a Lei Complementar n' 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3" As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado, não financeiras, as equiparadas
a pessoajuridica pela legislação do imposto de renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.075, de 28 de julho de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de junho de 1994, exceto
o inciso 1 do art. l' e art. 3' no que diz respeito ao resultado positivo
da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e aos
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição, que tenham sido computados como receita, que produzirão efeitos a partir do mês da publicação desta medida provisória.
Art. 6' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2' do art. l' do Decreto-Lei n'
2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 2.449, de 1988.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.103, DE 25 DE AGOSTO DE 1995.
Dispõe sobre a Nota do Tesoura Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Pro-

grama Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nf! 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n!! 8.177, de 1!!de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° O art. 30 da Lei nO 8.177, de 1· de março de 1991,
alterado pela Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1° Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND) instituído pela Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2° Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."

Art. 2" O art 2" da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I

~

UI -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Miuistro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Miuistro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991, nas
operações de troca por Brasil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1" desta lei; e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de restruturação da dívida externa.
..•..........•.....•.....•..........•.....•.....•.....•.....•..............•......•....................»

Art. 3' O parágrafo úuico do art. 3' da Lei n? 8.249/1991 passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3'

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990."
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Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.076, de 28 de julho de 1995.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.104, DE 25 DE AGOSTO DE 1995.
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 72 inciso XI, da Constituição.

Art. 22 Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1Q Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:

a) Índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
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b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2Q O instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.
Art. 3Q A participação de que trata o art., 2Q não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1Q Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2Q É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.

§ 3Q A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.

§ 4Q As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa fisica, competindo à pessoajuridica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4Q Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ 1Q Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2Q O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
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§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes. específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e
controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.077, de 28 de julho de 1995.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.105, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLPJ sobre empréstimos concedidos com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos
Fundos de Investimentos do Nordeste e da
Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, e com recursos das
Operações Oficiais de Crédito, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' A partir de l' de julho de 1995, os financiamentos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que trata a Lei
n" 7.827, de 27 de setembro de 1989, terão como custo básico aTaxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP).
.
§ l' Os bancos administradores dos Fundos de que trata este
artigo poderão cobrar del credere de cada mutuário pelo risco de
crédito, adicionalmente ao custo previsto no caput deste artigo, de até
oito por cento ao ano.
§ 2' Os contratos de financiamentos com recursos dos Fundos
de que trata este artigo, celebrados até 30 de junho de 1995, poderão
ter os respectivos encargos financeiros ajustados, a partir de l' de
julho de 1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no
caput e no § 1', observado o critério pro rata tempore.

Art. 2' As debêntures subscritas com recursos do Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finar), do Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito
Santo (Funres), de que trata a Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
terão custos básicos equivalentes à TJLP, acrescidos de outros encargos financeiros de quatro por cento ao ano.
Art. 3' Os recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desembolsados
pelos bancos administradores ou operadores, serão remunerados de
acordo com o previsto no caput do art. 1'.
Art. 4' Os recursos dos Fundos de que tratam os arts. l' e 2',
bem como os depósitos para reinvestimentos previstos no art. 19 da
Lei n' 8.167, de 1991, enquanto não desembolsados pelos bancos
administradores ou operadores, serão remunerados pelos mesmos
critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades de
caixa de Tesouro Nacional.
Art. 5' Os bancos administradores poderão aplicar até vinte
por cento dos fundos mencionados no caput do art l' para o financiamento a empreendimentos e projetos do setor produtivo das respectivas regiões, destinados à produção ou à comercialização de bens
como reconhecida isenção internacional.
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Parágrafo único. Os recursos no caput deste artigo, bem como
os saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 6· Os recursos dos Fundos mencionados no caput do art.
1·. aplicados na forma do artigo anterior, terão como remuneração a
Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado
Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do
Brasil, reajustável na mesma periodicidade da exigibilidade dos
encargos e estabelecidas em cada operação de financiamento, acrescida de deZ credere definido pelos bancos administradores dos referidos Fundos, em função do risco de crédito.
Parágrafo único. Os recursos aplicados na forma do artigo anterior não terão a redução de encargos financeiros a que se refere a
Lei n'' 7.827, de 1989.
Art. 7· O art. 4· da Lei n· 7.827, de 1989, fica acrescido do
seguinte § 3·:
«§ 3Q O Poder Executivo poderá, a cada exercício financeiro,

destinar até dez por cento dos recursos a serem alocados aos
respectivos Fundos para realizar aporte de capital nas respectivas instituições financeiras gestoras, que deverão destinar idêntica quantia, para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo das respectivas regiões, conforme previsto na
alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição previstas na Lei
n· 7.827, de 1989."
Art. 8· A partir de ]O de setembro de 1995, os financiamentos
para investimentos agropecuários e agroindutriais, contratados ao
amparo de recursos das Operações Oficiais de Crédito - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, constantes do Orçamento
Fiscal da União, terão como custo básico a Taxa de Juro de Longo
Prazo (TJLP).
Parágrafo único. Os contratos de financiamentos para investimentos agropecuários e agroindustriais, como recursos das Operações Oficiais de Crédito, celebrados até 31 de agosto de 1995, com base
na Taxa Referencial (TR), poderão ter os custos básicos ajustados, a
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partir de 1s de setembro de 1995, de forma a compatibilizá-los aos
custos previstos no caput deste artigo, observado o critério pro rata
tampare.
Art. 9º Os financiameutos de operações de investimento rural,
sob a égide do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira
Baiana, concebido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (Ceplac) para controle da doença vassoura-de-bruxa e
simultãnea recuperação de produtividade, poderão ser concedidos
com risco para O Tesouro Nacional, desde que, cumulativamente:
I - sejam lastreadas com recursos orçamentários das Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda ou com recursos repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
II - forem julgados tecnicamente indispensáveis ao êxito do
Programa sob referência, apesar de não atenderem integralmente às
exigências bancárias.
§ 1º O disposto no art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
uão se aplica aos financiamentos a que se refere este artigo, quando
concedidos a produtores rurais, pessoas físicas.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.078, de 28 de julho de 1995.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Ficam revogados o art. 12 e o parágrafo único do art.
17 da Lei n? 7.827, de 27 de setembro de 1989, e o art. 41 da Lei nº
8.177, de 1º de março de 1991.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
ool, Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.

3342
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.106, DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá ouiras prooidêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o .art, 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art .. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqíiíveisno território nacional deverão ser feitas em Real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
.
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, são nulos de pleno direito quaisquer expediente
que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
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Art. 3° Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Adminístração Pública direta e indireta serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida
proVÍsória, na forma de regulamentação a ser baíxada pelo Poder
Executivo.
' .
Art. 4° Os contratos celebrados no âmbitodos mercados referidos no § 5° do art. 27 da Lei nO 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da prevídência privada fechada, permanecem regidos por legíslação própria.
Art. 5° Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilízada exclusivamente como base de remuneração dê operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único, O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6° A partir de 1° de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referêncía (Ufir), criada pela Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7° Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1° de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unídades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1° de janeiro de 1996.
§ 1° Em 1° de julho de 1995 eem 1°dejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição 'às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
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Art. 8 2 A partir de 12 de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 12 Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído a partir de 12de junho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 22 Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na norma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 32 A partir da referência julho de 1995, o INPC substituí o
IPC-r para os fins previstos no § 62 do art. 20 e no § 22 do art. 21, ambos
da Lei n 2 8.880, de 1994.

Art. 92 É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 12 O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 52 deste artigo.
§ 22 A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 32 O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
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§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.

§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é
vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção
salarial automática vinculada a índice de preços.
§ 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
à correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, e do passivo de empresas e instituições sob os
regimes de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.079, de 28 de julho de 1995.
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Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ 1" e 2" do art. 947 do Código Civil, os
§§ I" e 2" do art. I" da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.107, DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Dá nova redação ao § 3'2 do art. 52 da
Lei e" 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros

encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública

Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de.lei:

Art. I" O § 3" do art. 52 da lei nº 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

§ 3º No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
ooi, LeIS jcep . .ll'ea. tsrasu, nrasiua,

ago. rsso,

Hfltts):;j~Ub~iS;jij;j,

Art. 2Q OS títulos do Tesouro Nacional de que tratam O art. 10,
inciso Hl, da Lei n Q 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2Q, da
Lei n Q 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.080, de 28 de julho de 1995.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.108, DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37~ inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l Q O art. 57 da Lei n Q 8.666, de 21 dejunbo de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4Q, com a seguinte redação:
«§ 4Q Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»
cor, Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.081, de 28 de julho de 1995.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.109, DE 29 DE AGOSTO DE 1995(*)
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e o Fundo da Marinha
Mercante (FMM)J e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 5º, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não empregadas em viagem de caráter comercial;

(*)

Retificada no DO de 31.8.1995 (pég. 3549 deste volume).
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b) nas atividades de exploração de hidrocarbonetos e outros
minerais sob a água, desde que na zona econômica exclusiva brasilei-

ra;

IV -

..

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

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, bens, materiais e equipamentos importados pelos miuistérios militares, ficando condicionados, em cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de
que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é
de interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Miuistério dos Transportes, para fins de controle, relação
de importadores e o valor global, por entidade, das importações
autorizadas;
V .
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
ao AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Miuistério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais;

d) importadas pela Uuião através de órgão federal da Admiuistração direta ou indireta, agindo exclusivamente na qualidade de mandatário da mesma;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, 187(8):3205·3363, ago, 1995.
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1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;

4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaísquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas as
armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portes brasileiros;

i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
.•..•.......•......................•..........................•..................•.....................»

«Art. 10

.

I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e
supra.
\,jOI. LeIS
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.......................................................................................................»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8", inciso lU) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante."
«Art. 16
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas a exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
Cal. Leis Rep. Fed.Brasü. nrasiua, >01<8):3205-3363, age. 1995.
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H - no pagamento ao Agente Financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração e/ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, limitada
a dez por cento do valor do contrato de construção de embarcação
destinada ao mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos de outras fontes, à produção de embarcação destinada a exportação, visando assegurar o término da obra, no caso
de descumprimento da correspondente obrigação de fazer, por
parte do estaleiro.
Parágrafo único. O diferencial de custo decorrente do disposto na alínea a do inciso H, bem como das comissões de que
tratam as alíneas b e c, serão fixados pelo Conselho Monetário
Nacional, e revisadas a cada biênio, e serão cobertos, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao
serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam).»

«Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadacão.»
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3205-3363, ago. 1990.
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Art. 2" Fica o FMM autorizado a efetuar, até 31 de dezembro
de 1995, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operaÇões de financiamento realizadas com os recursos do FMM, contratadas a partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente, o qual
liquidará os débitos resultantes das cessões mediante transferência
ao FMM de direitos que detém contra o Tesouro Nacional.
§ I" A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2" Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso I1 do art. 16 do Decreto-Lei n?
2.404, de 1987, com a redação que lhe é dada pelo art. 1" desta medida
provisória.

§ 3" O FMM utilizará os direitos recebidos do agente, em contrapartida das cessões de crédito, para quitação de suas obrigações
vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.

Art. 3" Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5"
da Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, as operações realizadas
nos termos do § 2" do art. I" da Lei n" 8.402, de 8 de janeiro de 1992.
Art. 4" Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 do Decreto-Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989-.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
Cal. Leis Rep. Fed.BrasH, rsrasura, 187(8):3205-3363, ago. 1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.110, DE 30 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de 6rgãos e entidades federais, e dá outras pronídencíae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
.I . ~ 'sejam responsáveis por obrigações pecuuiárias vencidas
e não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades
da Admiuistração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou.cancelada no Cadas-.
tro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastradas Pessoas Físicas
(CPF),doMínistério da ·Fazenda.

§ .1' Os.ôrgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e .sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de
.
cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3' AS informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin.serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplínamento das respectivas inclusões e exclusões.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3363, age. 1995.

Parágrafo único. As pessoas ffsicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos,
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do respon,
sável pelas obrigações de que trata o art. 2',inciso I;
U - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
fisicasque estejam na situação prevista nó art. ' 2', inciso U,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
OU

U I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do' órgão-responsável, pela
ínclusão;

IV -,-, data do vencimento da obrigaçãc-conferme-dísposto em
lei, decreto, regulamento ou contrato, ou da- suspensão. ou cancelamento da inscrição que tenha dado causa à inclusão no Cadin..
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá; sob sua responsabilidade,e,.para'exchiSivo uso
próprio, cadastro contendo informações detalhadaa.sobre as 'suas
operações ativas e serviços prestados. _
'
,
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia aoC~âi;;:p~i~~'Órgãos
e entidades da Administração Pública Federal.direta e indireta, para:
I - realização de operações de créditó,'~9ni:~~s~oA~ gaxa,ntias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;
- "
U -

concessão de incentivos fiscais..e financeiros;

UI - celebração de convênios, acordos.ejustesou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título; de recursos públicos, e
.
respectivos aditamentos,

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
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a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora.

Art. 7º A existência de registro no Cadin, há mais de quinze
dias, constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Em caso de relevância e urgência, o Ministro de Estado da
Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o
órgão ou entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o
impedimento de que trata este artigo.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos dalei,

Art. 8º A não observância do disposto nos arts. 1º a 7º desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art.'9º Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto nó caput do art. 22, e no seu § 2º do Decreto-Lei nº 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do DecretoLei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, eo art. 10 do Decreto-Lei n? 2.163,
de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braeína,
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da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá
delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas. de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá:

I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idõnea e suficiente para o pagamento do débito;
II - comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1· Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 2· O não cumprimento do disposto neste. artigo implicará o
indeferimento do pedido.
.
§ 3º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 4· O pedido de parcelamento constitui confissãoirretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão; deduzido
o valor dos recolhimentos efefuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1º, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1· Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2· No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
L:ol. LeIS
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§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações consecutivas implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o
caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da Uuião
ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. "14. "É' vedada a
relativos:a'''' ... . ...

... '

~

..

".-".

concessão de parcelamento de débitos

'.'-. "

I - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) faturado e
recebido de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional; .
II ~ lní.J'.~~to: d~ .:Re~da Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e nãorecolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio é Seguro e
sobre Operações relativas ~ 'Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não reçolhido.ao Tesouro .Nacional;
IV - imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário naformado.art.Bkda Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, oudevid.<:> mensalménte na forma do art. 27 da Lein' 8.981, de
."
20 de janeirode 1995;
V nal.

valores
arrecadados e não recolhidos ao Tesouro Nacio" , ....

Parágrafo.único.• É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento.
anterior, relativo ao mesmo tributo.
Art..15.0b.sery<l4Q.o .disposto no artigo anterior, os débitos
vencidos até 30 dejunho de .1995 poderão ser parcelados em até
sessenta prestações, desde que os pedidos sejam protocolizados até
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31 de outubro de 1995, obedecidos os requisitos e demais condições
estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo úuico. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos
de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n Q 8.981, de 1995:
«Art. 84

,

..

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

§ 8 2 O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da FazendaNacional' a inscrição como DívidaAtiva da Uniãó.oajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados olançamento
e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n· 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988; .
II ~'a:o empréstimo compulsõríoinstituído pêlo Deereto-Lei n''
2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de. veículos automo".,
tores e de combustível;
"
III -'-'- à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas comerciais e mistas, com fulcro no
artigo 9Q da Lei n Q,7.689, de 1988, na 'alíquota superior a 0,5% (meio
por cento), conforme Leis nOs 7.787, de 30 de junho de 1989; 7.894, de
24 de novembro de 1989; e 8.147, de 28 de dezembro de 1990;
IV - ao imposto provisório sobre' a moviméntaçãoou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira IPMF, instituído pela Lei Complementar n Q 77, de 13 dejulho de 1993,
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relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150, inciso
VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos
do art. 10 da Lei n Q 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação
da Lei n 2 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII
ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso.
§ 12 Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional.

§ 2Q O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 18. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, de valor consolidado igual ou inferior a mil
Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor
existirem outras execuções de débitos que, somados, ultrapassem o
referido valor.
§ 12 Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 22 Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
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Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 19 de setembro
de 1984, e os arts. 91, 93 e 94, da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
Brasília, 30 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.111, DE 30 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes MS órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
e,xceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1e O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Miuistro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
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as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Minístério da Adminístração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Adminístração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive as Medidas Provisórias n's 1.084, 1.090 e 1.096, todas de 25 de agosto de 1995.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 30 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3205-3363, ago. 1995.

ANEXO
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Quantitativos

Cargo/Função

Administração
Direta

Autarquias
e Fundações

Tolal

51

1

52

DAS-6

99

41

140

DAS-5

431

138

569

DAS-4

1.247

503

1.750

DAS-3

1.567

1.192

2.759

DAS-2

3.645

2.710

6.355

DAS-1

4.190

3.919

8.109

Subtolal

11.179

8.503

19.682

FG-1

5.117

4.178

9.295

FG-2

3.759

5.023

8.782

FG-3

4.524

7.457

11.981

Subtolal

13.400

16.658

30.058

Total

24.630

25.162

49.792

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores

Função Gratificada
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2 102, DE 1995
Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de
Pessoas Jurfdicas no Direito Internacional
Privado, concluída em La Paz, em 24 de maio
di! 1984.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre
Personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado, concluída em La Paz, em 24 de maio de 1984.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida convenção, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de agosto de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 25.8.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 103, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre
o governo da República Federativa do Brasil
e o governo da República Tcheca, em Brasília, em 25 de abril de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Tcheca, em Brasília, em 25 de
abril de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
'-'01. LeIS
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Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 24 de agosto de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente
(*) O texto acima citado está publicado no nCN (Seção Il), de 25.8.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presideute do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 104, DE 1995
Aprova o texto da Convenção sobre Proi-

bições ou Restrições ao Emprego de Certas
Armas Convencionais, que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras deefeitos indiscriminados, conhecida
como Convenção sobre Certas Armas Convencionais, adotada em Genebra em 10 de
outubro de 1980 e aberta para assinatura em
10 de abril de 1981.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o texto da Convenção sobre Proibições ou
Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais que podem
ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos
indiscriminados, conhecida como Convenção sobre Certas Armas
Convencionais, adotadas em Genebra em 10 de outubro de 1980 e
aberta para assinatura em 10 de abril de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3365·3368, ago. 1995.
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termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimôaio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 24 de agosto de 1995.
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI) de 26.8.1995.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 36, DE 1995
Altera a Resolução n' 21, de 1995, que
autorizou o governo do Estado da Paraíba a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba
(LFTPBA cujos recursos serão destinados à
rolagem de sua divida mobiliária, vencível
no segundo semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· O dispositivo da Resolução n· 21, de 1995, do Senado
Federal, abaixo enumerado, passa a vigorar com a seguinte alteração:
«Art. 22
.
d) prazo: até cinco anos para os títulos com vencimento em
15 de julho de 1995;
até quatro anos para os títulos com vencimento em 15 de
agosto de 1995;
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g) . previsão de colocação e vencimento dos. títulos a serem
emitidos:

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

17.07.95

15.07.2000

591825

17.07.95

15.08.95

15.08.1999

591461

15.08.95»

Art. 2· Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-

ção.
Senado Federal, 9 de agosto de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JúLIO
CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 38, DE 1995
Altera o art. 1º e a aUnea a do art. 2º da
Resolução n' 89, de 1994, do senado Federal,
que autorizou o Governo do Estado do Espirito Santo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo (LFTES), cujos recursos
serão destinados à rolazem. de sua divida
mobiliária, vencivel no primeiro semestre de
1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· O art. 1· e a alínea a do art. 2· da Resolução n· 89, de
1994, do Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1" É o Governo do Estado do Espírito Santo, nos
termos da Resolução n· 11, de 1994, do Senado Federal, autoriCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3369-3373, ago. 1995.
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zado a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES), cujos recursos
serão destinados ao giro de 100% (cem por cento) de sua dívida
mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.
Art. 2°
.
a) quantidade: a ser definida na data de reajuste dos títulos
a serem substituídos;"
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de agosto de 1995.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JÚLIO
CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 39, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a emitir, através de ofertas públi·
ccs, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Santa Catarina, (LFTC), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária,
com vencimento no segundo semestre de
1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado,
nos termos da Resolução nO 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC),
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária, com vencimento no
segundo semestre de 1995.
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Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 15, § 6º, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2%
(dois por cento);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: iguais aos das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:

Título

Vencimento

Quantidade

561615

01.09.95

5.523.856.139

561713

01.09.95

1.545.306.851

Total

7.069.162.990

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emi-

tidos:

.

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

01.09.95

01.09.2000

561827

01.09.95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 7.546, de 27 de janeiro de 1989,
e Decreto nº 2.986, de 10 de fevereiro de 1989.
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Art. 3· A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias a contar da data de publicação desta resolução.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de agosto de 1995.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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DECRETOS

DECRETO N° 1.573, DE 31 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobra a execução de Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial Nº 13.
entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezue~
la, de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo nO 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Pleuipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Nono
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nO 13, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela,
DECRETA:
Art. 1° O Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nO 13,
entre Brasil, Argentina, Uruguai, e Venezuela, apenso por cópia ao
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 1.8.1995, págs. 11477/11479.
DECRETO Nº 1.574, DE 31 DE JULHO DE 1995
Promulga a Convenção n!! 137, da Organização Internacional do Trabalho, sobre
as Repercussões Sociais dos Novos Métodos
de Manipulação de Cargos nos Portos, ceeinada em Genebra, em 27 de junho de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que a Convenção n" 137, da Orgauização Internacional do Trabalho, sobre as Repercussões Sociais dos Métodos de
Mauipulação de Cargos nos Portos, foi em Genebra, em 27 de junho
de 1973;
Considerando que a convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo n" 29, de 22 de dezembro de 1993, publicado no
Diário Oficial da Uuião de 23 de dezembro de 1993;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 24 de julho de 1975;
Considerando que o governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe em 12 de agosto
de 1994, e que o mesmo passará a vigorar, para o Brasil, em 12 de
agosto de 1995, na forma de seu art. 9,
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DECRETA:

Art. 1· A Convenção n· 137, da Organização Internacional do
Trabalho, sobre as Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Manipulação de Cargas nos Portos, assinada em Genebra, em 27 de
junho de 1973, apenas por cópia a este decreto, deverá ser cumprida
tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2· O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 1.8.1995, págs.1l479/11480.
DECRETO N· 1.575, DE 31 DE JULHO DE 1995.
,
Promulga o Acordo de Cooperação na
Area de Meio Ambiente, entre o Goterno da
República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos Mexicanos, de 10 de putubro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos assinaram, em Brasília,
o Acordo de Cooperação na Área de Meio Ambiente;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio de Decreto Legislativo n· 70, de 4 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 7 de junho de
1995, nos termos do § 1· de seu art. VII,
cor, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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DECRETA:

Art. 1° O Acordo de Cooperação na Área de Meio Ambiente,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Mexicanos, em Brasilia, em 10 de outubro de
1990, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174° a Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 1.8.1995, págs.

11480/11481.

DECRETO N° 1.576, DE 31 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a execução do oitavo Pro-

tocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 13,
entre Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro
de 1994,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
modalidade de acordo comercial,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de
dezembro de 1994, em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial nO 13, entre Brasil e Venezuela;
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, age. 1995,
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DECRETA:

Art. 12 O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n 213,
entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174 2 da Independência e 107 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 1.8.1995, pág.

11481.

DECRETO N2 1.577, DE 2 DE AGOSTO DE 1995
Dá nova redação ao art. 3~ do Decreto
n' 74.557, de 12 de setembro de 1974, que cria
a Comissão Interministeríol para os Recursos do Mar (CIRM).

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

Art. 12 O art. 32 do Decreto n" 74.557, de 12 de setembro de
1974, que cria a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 32 A Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar, coordenada pelo Ministro de Estado da Marinha, será
integrada por um representante de cada ministério e órgão a
seguir indicados:
I daCIRM;
II

da Marinha, que acumulará as funções de Secretário
das Relações Exteriores;
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III
dos Transportes;
IV
da Educação e do Desporto;
V
da Indústria, do Comércio e do turismo;
VI
de Minas e Energia;
VII
da Ciência e Tecnologia;
VIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
IX
do Planejamento e Orçamento;
X - Casa Civil da Presidência da República.
•..............................•.......................................................................»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1.388, de 8 de fevereiro de 1995.
Brasília, 2 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 1.578, DE 2 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões
Outorgadas ao Período 196211980, nº 3, entre
Brasil e Chile, de 8 de junho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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Considerando que os r'lenlpotenClaTIOS ao rsrasu e ao t..;mle, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 8 de junho de
1995, em Montevidéu, o Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no
Período 1962/1980, n' 3, entre Brasil e Chile,

DECRETA:

Art. l' O Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980, n' 3, entre Brasil e Chile, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO

de 3.8.1995, págs. 11613/11614.

DECRETO N' 1.579, DE 2 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Acordo' de
Alcance Parcial de Outorga e Uso das Estações Geradoras e Repetidoras de Televisão,
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
de 22 de maio de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 22 de maio de 1995, em Montevidéu, o Acordo de
Alcance Parcial de Outorga e Uso das Estações Geradoras e Repetidoras de Televisão, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:
Art. 1Q O Acordo de Alcance Parcial de Outorga e Uso das
Estações Geradoras e Repetidoras de Televisão, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 3.8.1995, págs.

11614111624.

DECRETO NQ 1.580, DE 3 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a estruturação da lotação
dos cargos efetivos integrantes do quadro
geral de pessoal civil do Poder Executivo da
União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 36 da Lei n Q9.082, de 25 de julho de 1995.
DECRETA:
Art. 1Q O quadro geral de pessoal civil do Poder Executivo da
UIÚão, administrado pelo órgão central do sistema de pessoal civil, é
composto pela totalidade dos cargos efetivos, ocupados e vagos, dos
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375·3480, ago. 1995.
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órgãos e entidades regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 2° O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado publicará, até 31 de agosto de 1995, a tabela de cargos efetivos
integrantes do quadro geral de pessoal civil, com o quantitativo de
cargos existentes, ocupados e vagos.
Parágrafo único. Os cargos efetivos não previstos na tabela de
que trata o caput deste artigo são considerados extintos a partir da
data da sua publicação nos termos estabelecidos no § 1° do art. 36 da
Lei nO 9.082, de 25 julho de 1995.
Art. 3º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado alocará, mediante ato de lotação específico, os cargos integrantes do quadro geral nos órgãos e entidades, regidos pela Lei nO 8.112,
de 1990, no prazo de 120 dias da publicação da tabela de cargos de
que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, em articulação com os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal- (Sipec),
procederá à realocação de cargos vagos, objetivando os ajustes do
interesse da administração e necessários à definição das lotações
respectivas.
Art. 4° A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, órgão gestor do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) efetuará os controles relativos à administração dos cargos integrantes do quadro geral
de pessoal civil, expedindo as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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DECRETO Nº 1.581, DE 3 DE AGOSTO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos do AnexoI ao õecreto n" 1.437, de4 de abril de 1995,
que aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos 1V e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º e o inciso V do art. 14 do Anexo I ao Decreto nº
1.437, de 4 de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), Autarquia Federal, com sede e foro em Brasília,
Distrito Federal, tem por finalidade a promoção e desenvolvimento da prática do desporto e, especialmente:
...............•..............•.••................•......................................••............»

«Art. 14

.

V - ouvido o Conselho Deliberativo, enviar as prestações
de contas da Autarquia ao Miuistro sob cuja supervisão se encontre;
.......................................................................................................»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa
Luiz Carlos Bresser Pereira
\..IOl. .LeIS .nep .
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DECRETO NQ 1.582, DE 3 DE AGOSTO DE 1995
Acrescedispositiuos aoDecreto n" 1.361~
de 1º de janeiro de 1995, que dispõe sobre a
vinculação das entidades integrantes da Ad~
ministração Pública Federal indireta aos ór-

gãos da Presidência da República e aos
Ministérios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1 Fica acrescido o seguinte art. 4Qao Decreto nQ 1.361, de
Q
1 de janeiro de 1995, renumerando-se os atuais arts. 4Q, 5Qe 6Q, para
arts. 5º, 6º e 7º, respectivamente:
"Art. 4Q As atividades de controle interno do Gabinete do
Ministro Extraordinário dos Esportes serão desenvolvidas pela
Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República»
Art. 2Q O Anexo ao Decreto n Q1.361, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte item XVIII:
"XVIII -

Gabinete do Ministro Extraordinário dos Espor-

tes:
a)

Autarquia:

I - Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).»
Q
Art. 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.

33.86
DECRETO NQ 1.583, DE 3 DE AGOS.TO DE 1995
Dispõe sobre a programação orçamen.tária e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
Q
na alínea b, do art. 48, da Lei n 4.320, de 17 de março de 1964,
Q
combinado com o art. 72, do Decreto-Lei n 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1Q O empenho de despesas à conta de dotações consignadas
na Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995, no âmbito do Poder
Executivo, fica condicionado, até 30 de setembro de 1995, aos limites
estabelecidos no anexo deste decreto.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo:
a) as dotações orçamentárias custeadas à conta de recursos do
Tesouro Nacional, relativas à realização de despesas com:

1. transferência constitucionais a Estados, Distrito Federal e
Municípios, aos Fundos de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Fundo de Amparo ao Trabalbador (FAT);
2. cota-parte dos Estados e do Distrito Federal do salário-educação;

3. dívida pública interna e externa;
4. pessoal e encargos sociais;
5. operações oficiais de créditos;
6. beneficios previdenciários;
7. doações;
8. aquisição de garantias previstas no acordo de renegociação da
dívida externa;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480; ago. 1995.
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b) as dotações orçamentárias programadas à conta de recursos
de outras fontes, cuja execução fica condicionada à efetiva arrecadação no período;
c) as dotações orçamentárias programadas à conta de contrapartida e de ingresso de recursos externos de empréstimos, oriundos de
organismos, financeiros multilaterais e agências governamentais
estrangeiras de crédito.

Art. 2' Os limites, a que se refere o anexo a este decreto,
incorporam as autorizações já concedidas, especificamente pelos Decretos n's 1.385, 1.429, 1.439, 1.454, 1.460, 1.486, 1.513, 1.521, 1.537,
1.552 e 1.554, de 6 de fevereiro de 1995, de 29 de março de 1995, de
4 de abril de 1995, de 13 de abril de 1995, de 25 de abril de 1995, de
9 de maio de 1995, de 2 de junho de 1995, de 13 de junho de 1995, de
27 de junho de 1995, de 11 de julbo de 1995, e de 13 de julho de 1995,
respectivamente, e pelas Portarias n's 34, 84, 87 e 95, de 3 de março
de 1995, de 11 de abril de 1995, de 12 de abril de 1995 e de 26 de abril
de 1995, respectivamente.
Art. 3' Os saldos orçamentários, remanescentes dos limites
fixados no anexo a este decreto, serão incorporados, automaticamente,
ao período subseqüente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se os Decretos n' 1.486, de 9 de maio de 1995,
1.513, de 2 de junho de 1995, 1.521, de 13 de junho de 1995, 1.552, de
11 de julho de 1995, e 1.554, de 13 de julbo de 1995.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Serra
vo1. uns rcepc
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ANEXO
Fontes

Órgãos

100, 112, 115
151, 153, 199

20101 Gabinete da Presidência
20102 Gabinete da Vice-Presidência
Secretaria de Assuntos
Estratégicos

Total
Demais

45.649

45.649

861

861

51.491

201

51.692

20105 Estado-Maior das Forças Armadas

50.209

6.888

57.097

20114 Advocacia-Geral da União

11.883

21000 Ministério da Aeronáutica

407.103

28.477

435.580

166.129

343.104

509.233

20104

11.883

Ministério da Agricultura, do

22000 Abastecimento e da Reforma
Agrária
23000

Ministério do Bem-Estar Social
(Em Extinção)

167.500

167.500

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia

425.000

30.454

455.454

25000 Ministério da Fazenda

288.494

437.219

725.713

1.206.090

256.910

1.463.000

501.722

113.703

615.425

27.904

475.000

502.904

30000 Ministério da Justiça

113.077

55.227

168.304

31000 Ministério da Marinha

280.435

31.233

311.668

72.897

25.000

97.897

26000

Ministério da Educação e do
Desporto

27000 Ministério do Exército
28000

Ministério da Indústria, do

Comércioe do Turismo

32000 Ministério de Minas e Energia
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Fontes
Órgãos

100, 112, 115
151,153,199

Total
Demais

33000 Assistência Social

Ministério da Previdência e

290.300

220.000

510.300

35000 Ministério das Relações Exteriores

155.207

16.337

171.544

6.100.000

200.000

6.300.000

82.800

10.000

92.800

378.203

256.332

634.535

41000 Ministério das Comunicações

27.000

45.000

72.000

42000 Ministério da Cultura

30.963

6.937

37.900

36000 Ministério da Saúde
38000 Ministério do Trabalho
39000 Ministério dos Transportes

Ministério da Integração Regional

43000 (Em Extinção)

2.831

2.831

Ministério do Meio Ambiente, dos

44000 Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Ministério da Administração

46000 Federal e Reforma do Estado
Ministério do Planejamento e

47000 Orçamento

252.194

7.108

259.302

31.098

2.211

33.309

215.089

1.434

216.523

17.241

17.241

71000 Encargos Financeiros da União
Governo do Distrito Federal -

73105 Recursos sob Supervisão do

37.845

37.845

Ministério da Fazenda
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DECRETO Nº 1.584, DE 4 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a execução, rw território
nacional, da Resolução n" 1.003, (1995) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas
que prorroga, até l8de setembro de 1995, o
levantamento parcial das sanções contra a
Iugoslávia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLicA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o art. 25
da Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 19.841, de
22 de novembro de 1945, e considerando a adoção, em 6 de julho de
1995, da Resolução nº 1.003 (1995) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas,
DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada até 18 de setembro de 1995, a suspensão parcial das sanções contra a República Federal da Iugoslávia,
conforme disposto no Decreto nº 1.384, de 1a de fevereiro de 1995.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
DECRETO Nº 1.585, DE 4 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Yigésimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 18, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, de 3Dde dezembro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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Considerando que O Tratado de Montevidéu, que criou a Associaão Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em

12 de agosto de.198~ e a~rovado pelo Congresso Nacional, por m;io
do Decreto Legislativo n-. 66, de 16 de novembro de 1981, preve a
modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu,
assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Vigésimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 18, entre Brasil,
Argentina, Uruguai e Venezuela,
DECRETA:

Art. I" O Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n" 18, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 7.8.1995, págs. 11741/11756.
DECRETO N" 1.586, DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Acrescenta parágrafo único ao art. 13
do Decreto n' 62.724, de 17 de maio de 1968,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" O art. 13 do Decreto n" 62.724, de 17 de maio de 1968,
passa a ter um parágrafo único, com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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«Art. 13

.

Parágrafo único. Será admitida a fixação de uma tarifa
aplicável à corrente elétrica utilizada durante o período de medição pelos consumidores do Grupo B, quando a carga instalada na
unidade consumidora for de pequeno porte».

Art. 2· O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE) editará portaria estabelecendo os critérios para o cálculo
da tarifa aplicável à corrente elétrica e para o respectivo faturamento,
as instruções de uso do novo equipamento e a faixa de consumidores
a ser abrangida pelas disposições deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
DECRETO N· 1.587, DE 8 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o custeio de estada dos
servidores que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 7· do Decreto-Lei n· 1.390, de 29 dejaneiro de 1975,
DECRETA:

Art. 1· O servidor deslocado para Brasília, designado ocupante
de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 4, 5 e 6, poderá ter custeio de sua estada às expensas do órgão
em que tiver exercício, a partir da posse, caso o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado não disponha de moradia
funcional.
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§ l' O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos Ministros
de Estado, aos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República e aos ocupantes de cargos de Natureza Especial.
§ 2" Nos casos em que o órgão ou entidade requisitante ainda
não possua contrato com estabelecimento hoteleiro, é facultado, em
caráter emergencial e provisório, efetuar o ressarcimento da estada
até trinta dias, mediante recibo comprobatório, realizado o lançamento no elemento de despesas Restituições.
§ 3' A autorização para o custeio da estada do servidor ou dos
ocupantes dos cargos de que tratam o caput deste artigo e o § l'
abrange aqueles empossados até a data da publicação deste decreto.

Art. 2' O custeio de que trata O presente decreto cessará dois
dias após a data em que O Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado ou a Secretaria-Geral da Presidência da República
tenha colocado imóvel funcional à disposição do beneficiário.
Art. 3' As despesas decorrentes da aplicação do disposto neste
decreto correrão à conta dos elementos de despesas Serviços de
Terceiro ou Restituições, conforme o caso.
Art. 4' O art. 2' do Decreto n' 1.445, de 5 de abril de 1995, passa
a ter a seguinte redação:
«Art. 2' As pessoas que, a convite de órgãos da Administração Pública Federal, deslocarem para outra unidade da federação
com o objetivo de fazer conferências, palestras, participar de
congressos, seminários ou congêneres, ou ainda para desempenhar missões de natureza transitória, desde que, comprovadamente não percebam diárias decorrentes da viagem, poderão, a
critério do órgão ou entidade, fazer jus à hospedagem pelo prazo
máximo de quinze dias improrrogáveis, com direito a duas refeições diárias, bem como a transporte preferencialmente por via
aérea.»
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Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de SUapublicação.
Art. 6° Revoga-se o parágrafo único do art. 12 do Decreto nO
1.445, de 5 de abril de 1995.
Brasília, 8 de agosto de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N° 1.588, DE 10 DE AGOSTO DE 1995
Altera dispositivos do Decreto n!! 1.340,
de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre
os efetivos do pessoal militar do Exército, em
serviço ativo, a vigorarem em 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com os
dispostos no art. 1· e no § lº do art. 2°, da Lei n" 8.070, de julho de
1990,
DECRETA:
Art. 1° Ficam alteradas as parcelas dos efetivos do pessoal
militar do Exército, em serviço ativo, em vigor no ano de 1995,
constantes do Quadro II - Oficiais de Carreira, de que trata o art. 1°
do Decreto nO 1.340, de 20 de dezembro de 1994, para os seguintes
níveis:
«Art. 1Q

-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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II -

Oficiais de Carreira

Postos

Armas
Quadro

Períodos

Soma

SV

Cel.

TC Maj. Capo 12 Ten. 22 Ten.

Armas e QMB

583

-

-

-

-

-

7.208

QEM

92

-

-

-

-

-

579

47

-

-

-

-

-

799

12

-

-

-

-

-

199

-

-

-

44

410

-

554

-

-

-

44

625

-

689

11 ago. a 10 novo 845

-

-

3.083

3.872

-

13.578

11 nov. a 04 dez.

845

-

-

3.108

3.694

-

13.554

05 dez. a 31 dez.

-

-

-

3.439

4.000

-

13.967

MÉD.

11 ago. a 04 dez.

FARM.
QCO
05. dez. a 31 dez.

Soma

.................................................................................................••....»

Art. 2° O § lOdo art. lOdo Decreto nO 1.340/94 passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. lQ

.

§ 1° O Ministro do Exército, através de atos complementares para a execução deste decreto, poderá, inclusive, alterar, em
até vinte por cento, os referidos efetivos, para atender às flutnações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2° do art. 1° da Lei n" 7.150, de 10
de dezembro de 1983."
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 1.589, DE 10 DE AGOSTO DE 1995
Adota tarifa especial, prevista no art.
104 da Lei' 4.117, de 27 de agosto de 1962,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição e nos termos do disposto
no art. 104 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
DECRETA:
Art. 1s Fica adotada tarifa especial para aplicação aos serviços
por linha dedicada, nos acessos à Internet, de instituições de ensino
e de cultura, e de institutos de pesquisa científica e tecnológica, para
utilização estritamente acadêmica.
Parágrafo único. A tarifa especial será aplicada por um ano,
prorrogável por decisão conjunta dos Ministros de Estado envolvidos,
à luz dos resultados obtidos no período.
Art. 2º Os Ministros de Estado da Educação e do Desporto, da
Cultura, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, responsáveis
pelas áreas abrangidas por este decreto, mediante portaria conjunta,
definirão os critérios de enquadramento e as instituições beneficiárias
da tarifa especial.
Art. 3º O valor da tarifa especial equivale a cinqüenta por cento
das tarifas fixadas para a prestação regular dos serviços.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5Q Revoga-se o art. 3Q do Decreto n Q 1.352, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 10 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Sérgio Mota
Francisco Weffort
José Israel Vargas

DECRETO NQ 1.590, DE 10 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a jornada de trabalho dos
servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 19 da Lei n Q 8.112" de 11 de dezembro de 1990, com a redação
dada pelo art. 22 da Lei Q 8.270, de 17 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. 1Q Ajornada de trabalho dos servidores da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas
federais, será de oito horas diárias e:
I - carga horária de quarenta horas semanais, exceto nos
casos previstos em lei específica, para os ocupantes de cargos de
provimento efetivo;
II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes de cargos em comissão ou função de direção, chefia
e assessoramento superiores, cargos de direção, função gratificada e
gratificação de representação.
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Parágrafo único. Sem prejuízo da jornada a que se encontram
sujeitos, os servidores referidos no inciso II poderão, ainda, ser
convocados sempre que presente interesse ou necessidade de serviço.

Art. 2· Para os serviços que exigirem atividades contínuas de
24 horas, é facultada a adoção do regime de turno ininterrupto de
revezamento.
Art. 3· Quando os serviços exigirem atividades contínuas de
regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a quatorze
horas ininterruptas, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da
entidade autorizar os servidores que trabalham no período noturno a
cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de
trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo
para refeições.
§ 1° Entende-se por período noturno aquele que ultrapassar as
21 horas.

§ 2· Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades farão publicar no Diário Oficial da União, a cada seis meses, a relação e a
jornada de trabalho dos servidores aos quais se aplique o disposto
neste artigo.

Art. 4· Aos Ministros de Estados e aos titulares de órgão essenciais da Previdência da República, bem como a seus respectivos
Chefes de Gabinete e, também, aos titulares de cargos de Natureza
Especial e respectivos Chefes de Gabinete é facultado autorizar
jornada de trabalho de seis horas e carga horária de trinta horas
semanais às secretárias que os atendam diretamente, limitadas, em
cada caso, a quatro.
Art. 5· Os Ministros de Estado e os dirigentes máximos de
autarqnias e fundações públicas federais fixarão o horário de funcionamento dos órgãos e entidades sob cuja supervisão se encontrem.
§ 1" Os horários de iuício e de término da jornada de trabalho
e dos intervalos de refeição e descanso, observado o interesse do
serviço, deverão ser estabelecidos previamente e adequados às conveniências e às peculiaridades de cada órgão ou entidade, unidade
administrativa ou atividade, respeitada a carga horária correspondente aos cargos.
......01. .LeIS

rcep. r eu.

JjTaSl1,

nresiua,

HS'I(ti):::Sif/b-;J4tiU,

age. 1995.

3399
§ 2º O intervalo para refeição não poderá ser inferior a uma
hora nem superior a três horas.
Art. 6º O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser
exercido mediante:
I
controle mecânico;
II
controle eletrônico;

III

folha de ponto.

§ 1º Nos casos em que o controle seja feito por intermédio de
assinatura em folha de ponto, esta deverá ser distribuída e recolhida
diariamente pelo chefe imediato, após confirmados os registros de
presença, horários, de entrada e saída, bem como as ocorrências de
que trata o art. 7º.
§ 2º Na folha de ponto de cada servidor, deverá constar a
jornada de trabalho a que o mesmo estiver sujeito.
§ 3º As chefias imediatas dos servidores beneficiados pelo art.
98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, deverão compatibilizar
o disposto naquele artigo com as normas relativas às jornadas de
trabalho regulamentadas por este decreto.
§ 4º Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da
sede do órgão ou entidade em que tenha exercício e em condições
materiais que impeçam o registro diário de ponto, preencherão boletim semanal em que se comprove a respectiva assiduidade e efetiva
prestação de serviço.
§ 5º O desempenho das atividades afetas aos servidores de que
trata o parágrafo anterior será controlado pelas respectivas chefias
imediatas.
§ 6º Em situações especiais em que os resultados possam ser
efetivamente mensuráveis, o Miuistro de Estado poderá autorizar a
uuidade administrativa a realizar programa de gestão, cujo teor e
acompanhamento trimestral deverão ser publicados no Diário Oficial
da União, ficando os servidores envolvidos dispensados do controle de
assiduidade.
§ 7º São dispensados do controle de freqüência os ocupantes de
cargos:
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a) de Natureza Especial;
b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), iguais
ou superiores ao nível 4;

c) de Cargos de Direção (CD), iguais ou superiores ao nível 3.
Art. 7' Eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de
interesse do serviço poderão ser abonados pela chefia imediata.
Art. 8' A freqüência do mês deverá ser encaminhada às unidades de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade até o quinto
dia útil do mês subseqüente, contendo as informações das ocorrências
verificadas.
Art. 9' No prazo de trinta dias, contados da publicação deste
decreto, o dirigente máximo do órgão ou entidade fixará, os critérios
complementares necessários à sua implementação, com vistas a
adequá-lo às peculiaridades de cada unidade administrativa e atividades correspondentes.
Art. 10. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado fará publicar o modelo de folha de ponto para registro da
freqüência dos servidores, bem como a relação dos cargos efetivos cuja
carga horária seja distinta da referida no inciso I do art. 1'.
Art. 11. Às unidades de controle interno e ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado compete zelar pelo fiel
cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 12. O desenvolvimento das normas estabelecidas neste
decreto sujeitará o servidor e o chefe imediato ao disposto no Título
V da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 13. Este decreto entra em vigor da data da sua publicação.
Art. 14. Revogam-se os Decretos n's 50.350, de 17 de março de
1961, e 373, de 23 de dezembro de 1991.
Brasília, 10 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 1.591, DE 10 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários
(IOF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 63 a 67 do Código Tributário Nacional e
na Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994,
DECRETA:
Art. 1a O imposto, nos termos do art. 63, inciso II, do Código
Tributário Nacional, sobre Operações de Câmbio, incidirá sobre o
contravalor em reais de moeda estrangeira ingressada decorrente de
ou destinada a:
empréstimos em moeda;
I
II
aplicações em fundos de renda fixa;
III
investimentos em títulos e aplicações em valores mobiliários;
IV
operações interbancárias realizadas entre instituições financeiras no exterior e bancos credenciados a operar em câmbio no
País;
V - constituição de disponibilidade de curto prazo, no Pais, de
residentes no exterior.
Art. 2º O imposto é devido na data da liquidação da operação
de câmbio referente ao ingresso do valor em moeda estrangeira.
Parágrafo único. O imposto de que trata o artigo anterior não
será devido na liquidação das operações de câmbio contratadas até
10 de agosto de 1995, vinculadas às operações de que tratam os incisos
IV e V do art. 1a deste decreto.
Art. 3º Os recursos utilizados nas finalidades previstas no art.
1', que tenham sido incorretamente classificados quando do ingresso
da moeda estrangeira, sujeitam-se igualmente ao imposto, sem prejuízo das penalidades aplicáveis, em especial aquelas previstas no art.
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23 da Lei n" 4.131, de 3 de setembro de 1962, com a redação dada pelo
art. 72 da Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995.

Art. 4" Observado o disposto no parágrafo único do art. 5" da
Lei n" 8.894, de 21 dejunho de 1994, poderá o Ministro de Estado da
Fazenda estabelecer alíquotas diferenciadas do imposto de que trata
o art. F deste decreto.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revoga-se o Decreto n" 1.071, de 2 de março de 1994.
Brasília, 10 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N" 1.592, DE 10 DE AGOSTO DE 1995
Altera dispositivos do Decreto nº 89.056,
de 24 de novembro de 1983, que regulamenta
a Lei n' 7.102, de 20 dejunho de 1983, que
dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas
particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras
providências.

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

Art. F Os arts. F, 9", 10, 11, 12, 13,14, 15, 16,30,31,32,36,
38,40, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53 e 54, do Decreto n" 89.056, de 24
de novembro de 1983, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. F É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimento de
numerário, que não possua sistema de segurança com parecer
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favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça,
na forma deste regulamento.
.......................................................................................................»

«Art. 9° O transporte de numerário em montante superior
a 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir), para
suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será efetuado em veículo especial da própria
instituição ou de empresa especializada.
.......................................................................................................»

«Art. 10. Nas regiões onde for comprovada a impossibilidade do uso de veículo especial pela empresa especializada ou pelo
próprio estabelecimento financeiro, o Ministério da Justiça poderá autorizar O transporte de numerário por via área, fluvial ou
outros meios, condicionado à presença de no mínimo, dois vigilantes.»
«Art. 11. O transporte de numerário entre 7.000 (sete mil)
e 20.000 (vinte mil) Ufir poderá ser efetuado em veículo comum,
com a presença de dois vigilantes.»
«Art. 12

.

II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que
organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, e cujo
sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação,
emitido pelo Ministério da Justiça.
§ 2° Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço
de vigilãncia ostensiva poderá ser desempenhado pelas Polícias
Militares, a critério do Governo da respectiva Unidade da Federação.
..................................................................•........................••.••.......»

«Art. 13. O Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento de Polícia Federal, ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, Territórios e do Distrito
Federal, procederá pelo menos a uma fiscalização anual no estaCal. Leis Rep. j'ed. Brasil, Brasüia, 187(8):3375-3480, ago. 1995.

belecimento financeiro, quanto ao cumprimento das disposições
relativas ao sistema de segurança."
«Art. 14. O estabelecimento financeiro que infringir qual.
quer das disposições da Lei n" 7.102, de 20 de junho de 1983, e
deste regulamento, ficará sujeito às seguintes penalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica
do infrator:
I

n
In

advertência;
multa, de 1.000 (mil) a 20.000 (vinte mil) Ufir;
interdição do estabelecimento.

Parágrafo único. O Ministério da Justiça disporá sobre o
procedimento para aplicação das penalidades previstas neste
artigo, assegurado ao infrator direito de defesa e possibilidade de
recurso.»
«Art. 15. Vigilante, para os efeitos deste regulamento, é o
empregado contratado para a execução das atividades definidas
nos incisos I e n, e § 2", do art. 30, e no art. 31, caput, deste
regulamento."
«Art. 16

.

IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante,
realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado.
«Art. 30. São consideradas como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade
de:

I - proceder à vigilância patrimonial das instituições
financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, e
à segurança de pessoas físicas;

n - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.
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§ l' As atividades de segurança privada desenvolvidas por
empresas especializadas em prestação de serviços, com a finalidade de proceder à segurança de pessoas físicas e de garantir o
transporte de valores ou de qualquer outro tipo de carga, serão
consideradas, para os efeitos deste regulamento, segurança pessoal privada e escolta armada, respectivamente.
§ 2' As empresas especializadas em prestação de serviços
de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob
a forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos
incisos I e II deste artigo, poderão Se prestar:
a) ao exercício das atividades de segurança, privada a pes-

soas;
b) a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação
de serviços e residências;

c) a entidades sem fins lucrativos;
d) a órgãos e empresas públicas.

§ 3' Os serviços de vigilância e de transporte de valores
poderão ser executados por uma mesma empresa.
§ 4' As empresas de que trata o § 2' deste artigo serão
regidas pela Lei n' 7.102, de 20 de junho de 1983, por este
regulamento e pelas normas da legislação civil, comercial. trabalhista, previdenciária e penal.
§ 5' A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros.

§ 6' Os diretores e demais empregados das empresas especializadas não poderão ter antecedentes criminais registrados.
§ 7' O capital integralizado das empresas especializadas
não poderá ser inferior a 100.000 (cem mil) Ufir.»
"Art. 31. As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores, que utilizem
pessoal de quadro funcional próprio para a execução dessas
atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do disposto neste
regulamento e demais legislações pertinentes.
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§ 12 Os serviços de segurança a que se refere este artigo
denominam-se serviços orgânicos de segurança.
§ 22 As empresas autorizadas a exercer serviços orgânicos
de segurança não poderão comercializar os serviços de vigilância
e transporte de valores.»

«Art. 32. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do
Departamento de Polícia Federal, autorizar, controlar e fiscalizar
o funcionamento das empresas especializadas, dos cursos de
formação de vigilantes e das empresas que exercem serviços
orgânicos de segurança.
§ 12 O pedido de autorização para o funcionamento das
empresas especializadas será dirigido ao Departamento de Polícia Federal e será instruído com:
a) requerimento assinado pelo titular da empresa;

b) cópia ou certidão dos atos constitutivos devidamente
registrados no registro de pessoas juridicas;

c) comprovante de inscrição nos órgãos administrativos federais competentes;
d) modelo de uniforme especial de seus vigilantes;

e) cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e
Certificado de Reservista ou documento equivalente dos sóciosproprietários, diretores e gerentes da empresa;

fJ prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes
não tenham antecedentes criminais registrados;
§ 22 Qualquer alteração referente ao estabelecido nas alíneas b e d deste artigo dependerá de prévia autorização do
Ministério da Justiça.
§ 32 Quando Se tratar de pedido de autorização para o
exercício da atividade de segurança pessoal privada e escolta
armada a empresa deverá apresentar:
a) comprovante de funcionamento nas atividades de vigilância ou transporte de valores, há pelo menos um ano;
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b) prova de que a empresa e suas filiais estão em dia com as
obrigações fiscais, com as contribuições previdenciárias e com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

§ 4· O pedido de autorização para o funcionamento das
empresas que executam serviços orgânicos de segurança será
dirigido ao Miuistério da Justiça e será instruído com:
a) comprovante de que a empresa possui instalações adequadas para operacionalizar os serviços orgânicos de segurança;

b) documentos pessoais dos responsáveis pelo setor que
executará o serviço;

c) prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes
da empresa que executa serviços orgânicos e de que os responsáveis pelo setor de segurança não tenham condenação criminal
registrada;
d) relação dos vigilantes;

e) modelo do uuiforme especial dos vigilantes;
f) relação das armas e munições de propriedade e responsabilidade da empresa, acompanhada de cópia do registro no órgão
de segurança pública ou declaração de que não as possui;
g) relação dos veículos especiais, no caso dos serviços próprios de transporte de valores.

§ 5· A relação dos vigilantes deverá conter:
a)

cópia dos documentos pessoais;

b) comprovante de conclusão, com aproveitamento, do curso
de formação de vigilantes e reciclagem, quando for o caso;

c) comprovante de registro na Delegacia Regional do Traba-

lho;
d) cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social, na
parte referente à identificação e vínculo empregatício;

e) cópia da apólice de seguro que identifique o número dos
segurados.
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§ 62 Consideram-se possuidoras de instalações adequadas
ao exercício da segurança orgânica as empresas que dispuserem
de:
a) local seguro e adequado à guarda de armas e munições;

b) setor operacional dotado de sistema de comunicaçào com
os vigilantes empenhados em serviço;

c) sistema de alarme ou outro meio de segurança eletrônica
conectado com a unidade local da Polícia Militar, Civil ou empresa de segurança privada.
§ 72 A revisão da autorização de funcionamento das empresas de segurança privada e das empresas que executam serviços
orgânicos de segurança deverá ser requerida, anualmente, a
contar da publicação da autorização no Diário Oficial da União,
mediante apresentação de:
a) comprovante de quitação das penas pecuniárias que tenham sido aplicadas à empresa por transgressão às normas que
regulamentam a atividade;
b) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, Estado e Município;

c) comprovante de recolhimento previdenciário e do FGTS;
d) Certificado de Segurança atualizado;
e) prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes
da empresa de segurança privada não tenham condenação criminal registrada;

f) prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes
da empresa que executa serviços orgânicos e de que os responsáveis pelo seu setor de segurança não tenham condenação criminal
registrada.
§ 8 2 Para o desempenho das atividades de segurança pessoal privada e escolta armada, o vigilante, além do curso de
formação, deverá:
a) possuir experiência mínima, comprovada, de um ano na
atividade de vigilância;
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b) ter comportamento social e funcional irrepreensível;

c) ter sido selecionado, observando-se a natureza especial do
serviço;
d) portar credencial funcional, fornecida pela empresa, nos
moldes fixados pelo Ministério da Justiça;

e) freqüentar os cursos de reciclagem, com aproveitamento,
a cada período de dois anos, a contar do curso de extensão.
§ 9· Para o exercício das atividades de segurança pessoal
privada e de escolta armada, o vigilante deverá ter concluído, com
aproveitamento, curso de extensão correspondente em empresas
de curso devidamente autorizada a ministrá-lo.
§ 10. O Ministério da Justiça fixará o currículo para os
cursos de extensão em escolta armada e segurança pessoal privada.»

«Art. 36. Não será autorizado o funcionamento de empresa
especializada em transporte de valores e de empresa que executa
serviços orgânicos de transporte de valores sem a apresentação
dos certificados de propriedade e dos laudos de vistoria dos
veículos especiais.»
«Art. 38. Para que as empresas especializadas e as que
executem serviços orgânicos de segurança operem, nos Estados
e Distrito Federal, além de autorizadas a funcionar na forma
deste regulamento, deverão promover comunicação à Secretaria
de Segurança Pública da respectiva Unidade da Federação.
§ 1·

.

VIII - relação dos veículos especiais, no caso de empresa
especializada em transporte de valores e de empresa que executa
serviços orgânicos de transporte de valores;

§ 2· Os incisos II e IX do parágrafo anterior não se aplicam
às empresas que executam serviços orgânicos de segurança.
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§ 3' Qualquer alteração dos dados a que se refere o parágrafo anterior será comunicada à respectiva Secretaria de Segurança Pública».
«Art. 40. Verificada a existência de infração a dispositivo
da Lei n' 7.102, de 20 de junho de 1983, e deste regulamento, as
empresas especializadas, as empresas que executam serviços
orgãnicos de segurança e os cursos de formação de vigilantes,
ficam sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis pelo Ministêrio da Justiça, conforme a gravidade da infração, levando-se em
conta a reincidência e a condição econômica do infrator:

I
U -

advertência;
multa de 500 (quinhentas) até 5.000 (cinco mil)

Ufir;
UI

proibição temporária de funcionamento;

IV

cancelamento do registro para funcionar.

Parágrafo único. O Ministério da Justiça disporá sobre o
procedimento para a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, assegurado ao infrator direito de defesa e possibilidade de
recurso.»
«Art. 42. As armas e as munições destinadas ao uso de
treinamento dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade:

I -

das empresas especializadas;

U - dos estabelecimentos financeiros, quando dispuserem de serviço organizado de vigilância, ou quando contratarem
empresa especializada;
lU - da empresa executante dos serviços orgãnicos de
segurança. »
«Art. 44. O Ministério da Justiça fixará a natureza e a
qualidade de armas de propriedade e responsabilidade do estabelecimento financeiro, do curso de formação de vigilantes, da
empresa especializada e da executante dos serviços orgãnicos de
segurança»
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«Art. 45. A aquisição e a posse de armas e munições por
estabelecimento financeiro, empresa especializada, empresa executante de serviços orgânicos de segurança e cursos de formação
de vigilantes dependerão de autorização do Ministério da -Iustiça,»

«Art. 48. Incorreção nas penas previstas no art. 40 os cursos de formação de vigilantes, as empresas especializadas, as
empresas que executam serviços orgãnicos de segurança e os
estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munição de sua propriedade e responsabilidade.»
«Art. 49. O armamento e as munições de que tratam os
arts. 42 e 43 serão recolhidos ao Ministério da Justiça, para
custódia, no caso de paralisação ou extinção da empresa especializada, da empresa executante dos serviços orgânicos de segurança, do curso de formação de vigilantes ou da instituição
financeira,.
«Art. 51. O Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho baixarão normas dispondo sobre a competência que lhe é
atribuída pela Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983.»
«Art. 52. A competência prevista nos arts. 27, 28, 32, 39,
40, caput, 41, 44, 45 e 47 poderá ser objeto de convênio com as
Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal,»

«Art. 53. As multas e taxas decorrentes da atividade de
fiscalização das empresas de segurança privada constituirão
recursos diretamente arrecadados na Fonte 150 a serem consignados no Orçamento do Departamento de Polícia Federal, no
Programa de Trabalho 06.030.0174.2081.0001 - Operações do
Policiamento Federal,»
«Art. 54. O Ministério da Justiça, pelo seu órgão próprio,
encaminhará, no prazo de 30 dias, ao competente Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados Regional (SFPC), do Ministério do Exército, com relação às empresas especializadas e
empresas executantes dos serviços orgânicos de segurança em
funcionamento e às que vierem a ser constituídas, os seguintes
dados:
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.........................................................................................................

VII - paralisação ou extinção de empresas especializadas
e de serviços orgânicos de segurança.
.......................................................................................................»

Art. 2º As empresas que executam serviços orgânicos de segurança, já em funcionamento, deverão proceder à adaptação de suas
atividades aos preceitos deste regulamento, no prazo de 120 dias, a
contar da data de sua publicação.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o parágrafo único do art. 4º do Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983.
Brasília, 10 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
DECRETO Nº 1.593, DE 10 DE AGOSTO DE 1995
Dá nova redação ao art. 4f! do Regulamento da Comissão Nacional para Assuntos
Antárticos. aprovado pelo Decreto nº 123, de
20 de maio de 1991.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 4º do Regulamento da Comissão Nacional para
Assuntos Antárticos (Conantar), aprovado pelo Decreto nº 123, de 20
de maio de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 42

I
II

Ministêrio da Marinha;
Ministério do Exército;
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III

Ministério das Relações Exteriores;

IV

Ministério da Fazenda;

V
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
VI
Ministério da Educação e do Desporto;
VII
VIII
IX
X
XI

Ministério da Aeronáutica;
Ministério de Minas e Energia;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério das Comunicações;
Ministério da Ciência e Tecnologia;

XII
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal;
XIII -

Estado-Maior das Forças Armadas;

XIV - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
XV -

Academia Brasileira de Ciência.

• ' •• 0. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••

»

Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 Revoga-se o Decreto de 7 de agosto de 1992, que dispõe
sobre a Comissão Nacional para Assuntos Antárticos.
Brasília, 10 de agosto de 1995; 1742 da Independência e 107 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3375-3480, ago.
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DECRETO NQ 1.594, DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Altera dispositivos do art. 1º do Decreto
n' 1.096, de 23 de março de 1994, que dispõe
sobre Cargos Privativos de Oficial-General
do Exército em Tempo de Paz-.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 46 do Decreto-Lei n Q200, de 25 de fevereiro de 1967, e na Lei
n Q7.150, de 1Qde dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. 1Q Fica acrescida a letra q ao inciso IV do art. 1Qdo Decreto
n? 1.096, de 23 de março de 1994, com a seguinte redação:
''fI) Comandante do Centro de Capacitação Física do Exército - Forte São João."
Art. 2Q OS dispositivos abaixo, do art. 1Qdo Decreto n Q1.096, de
1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
VII -

.

b) Diretor de Transportes;

§ 2Q

..

d)

.

3. Diretor de Transportes;
......•................................................................................................»

Art. 3Q O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N· 1.595, DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Altera, no Ministério do Exército a 'subordinação da Diretoria de Assuntos Culturais, do Departamento de Ensino e Pesquisa
para a Secretaria-Geral do Exército, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, o art. 3· da
Lei Complementar n· 69, de 23 de julho de 1991, e o art. 46 do
Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1· Fica alterada, no Ministério do Exército, a subordinação
da Diretoria de Assuntos Culturais, do Departamento de Ensino e
Pesquisa para a Secretaria-Geral do Exército.
Art. 2· O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Colo Leis Rep . j'ed. Brasil, Brasííra, 11:f/US):;J;J'lb-;J4tsU, ago.
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DECRETO N' 1.596, DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza a realização de levantamento
dos trabalhadores portuários em atividade,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizada a realização de levantamento dos trabalhadores portuários em atividade, com a finalidade de:
I - apoiar o planejamento do treinamento e da habilitação
profissional do trabalhador portuário, com vinculo empregatício e
avulso;

n - fornecer subsídios à tomada de medidas que contribuam
para o equilíbrio social nas relações capital-trabalho, previstas na Lei
n'' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e em face da modernização do
processamento de cargas e do aumento da produtividade nos portos;
In - fornecer elementos que possibilitem a fiscalização da
atuação dos órgãos de gestão de mão-de-obra;
IV - atender a outras necessidades consideradas essenciais ao
planejamento econõmico e social;
V - identificar os trabalhadores portuários com vínculo empregatício e avulsos em atividade, com vistas à divulgação das informações pertinentes ao preenchimento das condições estabelecidas
nos arts. 54, 55, 70 e 71 da Lei n' 8.630, de 1993.
Art. 2' O levantamento a que se refere o artigo anterior terá
início no dia 26 de setembro de 1995, e deverá estar concluido até o
dia 29 de dezembro de 1995.
Art. 3' O levantamento será coordenado pelo Grupo Executivo
de Modernização dos Portos (Gempo), criado pelo Decreto n' 1.467, de
27 de abril de 1995, com apoio dos Ministérios dos Transportes, do
Trabalho e da Marinha, e abrangerá os trabalhadores portuários com
vinculo empregatício e avulsos em atividade, conforme definídos pela
Lei n' 8.630, de 1993.
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§ 1e Para fins de dimensionamento do contingente total de
mão-de-obra com vínculo empregatício com as administrações dos
Portos, serão levantados os trabalhadores em capatazia e todos os
demais com vínculo empregatício direto com as administrações dos
portos.

§ 2º Não serão levantados os empregados de terceiros que, por
força de contrato de trabalho, prestem serviços às administrações dos
portos organizados.

Art. 4º Para execução do levantamento a que se refere o art. 1Q
deste decreto, ficam criadas a Comissão Nacional de Levantamento
e as Comissões Locais de Levantamento, sendo estas uma em cada
porto organizado marítimo ou fluvial.
§ 1e A Comissão Nacional de Levantamento será presidida por
um membro do Gempo, e nela terá direito à participação um representante de cada federação de trabalhadores e operadores portuários.
§ 2º A Comissão Nacional de Levantamento será apoiada por
equipe de técnicos dos Ministérios dos Transportes, do Trabalho e da
Marinha.
§ 3º Cada Comissão Local de Levantamento será presidida por
um membro do órgão local do Ministério do Trabalho, e nela terá
direito à participação um representante do sindicato dos trabalhadores que estiverem sendo levantados e um representante do sindicato
dos operadores portuários.
§ 4º A Comissão Local de Levantamento contará com equipe de
levantamento, fornecida pelo Ministério da Marinha.
§ 5º Os m~mbros das Comissões Nacional e Locais de Levantamento serão designados pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, observadas as indicações a que se refere
o caput do art. 5º.

Art. 5º As federações e sindicatos de trabalhadores e operadores portuários poderão indicar ao Gempo, no prazo de vinte dias,
contados da data de publicação deste decreto, os seus representantes
e respectivos suplentes nas Comissões Nacional e Locais de Levantamento.
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§ 1" As federações e sindicatos que não indicarem seus representantes na forma do caput deste artigo perderão o direito de
acompanhar os trabalhos do levantamento.

§ 2" As funções de membros das Comissões Nacional e Locais
de Levantamento serão consideradas serviço relevante e não serão
remuneradas.

Art. 6" Os trabalhadores mencionados no caput epo § 1"do art.
3"deste decreto serão levantados por meio do Boletim de4tualização,
que será preenchido no ato do levantamento e assinado pelo presidente da Comissão Local de Levantamento com o testemunho dos demais
membros.
§ 1" As informações registradas no Boletim de Atualização deverão refletir fielmente a situação do levantado em 31 de dezembro
de 1990, em 25 de fevereiro de 1993 e na data do levantamento.
§ 2" O Gempo deverá providenciar a publicação no Diário Oficial da União, até 29 dejaneiro de 1996, da relação dos trabalhadores
portuários que comprovaram o preenchimento dos reqnisitos estabelecidos na Lei n" 8.630, de 1993.
§ 3" Uma via dos Boletins de Atualização, as atas, relações e
demais documentos relativos ao levantamento serão encaminhados,
até 29 de janeiro de 1996, ao órgão local do Ministério do Trabalho
para arquivo.

Art. 7" Os trabalhadores portuários que se sentirem prejudica.
dos terão o direito de, individualmente ou por intermédio do respectivo sindicato, interpor recurso administrativo ao órgão local do
Ministério do Trabalho, no prazo de trinta dias após a divulgação do
resultado do levantamento no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Os recursos que eventualmente forem interpostos na forma do caput deste artigo não terão efeito suspensivo
quanto às disposições deste decreto.

Art. 8" A regularização da situação dos trabalhadores portuários avulsos levantados e não contemplados pelas disposições do § 2"
do art. 6" deste decreto será objeto de negociação coletiva entre as
entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos
operadores portuários.
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Parágrafo único. Na hipótese de impasse nas negociações, o
assunto será decidido por árbitro ou mediador, escolhido de comum
acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho.

Art. 9· Decorrido o prazo de noventa dias da datada divulgação
dos resultados do levantamento no Diário Oficial da União, fica
vedado o exercício do trabalho portuário avulso para trabalhadores
não cadastrados e registrados no órgão gestor de mão-de-obra.
Parágrafo único. Ficam excluídos da proibição de que trata o
caput deste artigo os trabalhadores selecionados, cadastrados e registrados de conformidade com as condições pactuadas em.'contrato,
acordo ou convenção coletiva de trabalho, celebrado entre as entidades sindicais representativas dos trabalhadores e dos tomadores de
serviço.
Art. 10. São documentos hábeis para comprovar as condições
de matrícula, registro, credenciamento e exercício das atividades
previstas nos arts. 54, 55, 70 e 71 da Lei n· 8.630, de 1993:
I II Marinha;

Carteira da Delegacia do Trabalho Marítimo;
Carteira de Identificação e Registro do Ministério da

III - Carteira de Avulso expedida pela Delegacia Regional do
Trabalho;
IV -

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

V - comprovante do sindicato quanto à data e ao número de
cadastramento na força supletiva;

VI - comprovante do sindicato quanto à data e ao número de
registro no quadro efetivo do sindicato;
VII -

outros documentos comprobatórios;

Art. 11. São documentos hábeis para comprovar a situação do
trabalhador, no que se refere ao exercício do trabalho portuário, três
extratos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou
Relação de Trabalhadores Avulsos (RTA), em cada ano do período de
1991 a 1995.
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Art. 12. Será entregue ao trabalhador, a título de comprovante
de comparecimento ao levantamento, uma via do Boletim de Atual],
zação devidamente certificado.
Art. 13. Compete ao Ministério da Marinha apoiar as equipes
de levantamento, referidas no § 4' do art. 4', bem como processar os
dados coletados e fornecer os relatórios correspondentes.
Parágrafo único. As Comissões Locais de Levantamento funcionarão em dependências das Administrações dos Portos Organizados,
ou de outros órgãos da Administração Pública Federal, conforme
indícação do Ministério da Marinha.

Art. 14. As Comissões Nacional e Locais de Levantamento, no
desempenho de suas atribuições, poderão solicitar a colaboração de
outros órgãos da Administração Pública Federal e de entidades públicas e privadas.
Art. 15. Os Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Marinha, do Trabalho e dos Transportes,
mediante portaria interministerial, baixarão as instruções complementares para execução do levantamento a que se refere o art. I'.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Odacir Klein
PauloPaiva
Clóvis de Barros Carvalho
DECRETO N' 1.597, DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a transferência do cargo
em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. 1" Fica transferido do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, para o Ministério da Educação e do Desporto,
um cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), código DAS 101.5, oriundo da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, a ser alocado na Assessoria Especial
do Ministro.
Art. 2" Este decreto entra em <.vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 1.598, DE 21 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 26, entre Brasil e
Bolívia, de 15 de novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Bolívia com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 15 de novembro de 1994, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica n" 26, entre Brasil e Bolívia,
DECRETA:

Art. I" O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 26, entre Brasil e Bolívia, apenso por cópia ao
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presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém~~inclu~~ve quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1995; 174º da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 22.8.1995, pág. 12759.
DECRETO Nº 1.599, DE 21 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n!;!
26, entre Brasil e Boltuia, de 24 de outubro
de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 24 de outubro de 1994, a pedido da
Representação do Brasil, a Ata de Retificação do Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 26, entre
Brasil e Bolívia,
DECRETA:

Art. 1º A Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica nº 26, entre Brasil e Bolívia,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1995; 174· da Independência ê 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 22.8.1995,

págs. 12759/12763.

DECRETO Nº 1.600, DE 21 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n f! 26, entre Brasil e
Bolívia, de 15 dejulho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Bolívia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 15 de
julho de 1994, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n· 26, entre Brasil e Bolívia,
DECRETA:

Art. 1· O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 26, entre Brasil e Bolívia, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.

3424

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 22.8.1995, pâgs. 12763/12776.
DECRETO N° 1.601, DE 23 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre a dispensa de recursos em
ações judiciais na esfera de competência da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
em virtude de precedentes judiciais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de interpor os recursos cabíveis quando a decisão versar, no
mérito, exclusivamente sobre os temas indicados no anexo deste
decreto, desde que inexista qualquer outro fundamento relevante.
Art. 2' Nas causas em que a representação da União competir
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que haja manifestação jurisprudencial reiterada e uniforme e decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
suas respectivas áreas de competência, fica o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional autorizado a declarar, mediante parecer fundamentado, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, as matérias
em relação às quais é de ser dispensada a apresentação de recursos.
cor, LeIS Hep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, age. 1995.

3425

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de agosto de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
ANEXO
1. Empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei nO 2.288,
de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de combustível e veículos
automotores.

2. Contribuição ao Finsocial - majoração de alíquota acima de
0,5% (meio por cento) em relação às empresas comerciais e mistas
(Lei nO 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 9°; Lei nO 7.787, de 30
de junho de 1989; Lei nO 7.894, de 24 de novembro de 1989; Lei nO
8.147, de 28 de dezembro de 1990).
3. Contribuição social sobre o lucro (ano-base 1988, exercício
1989 - Lei nO 7.689, de 1988).
4. Imposto Provisório sobre Movimentação ou a Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF) (Lei
Complementar nO 77, de 10 de fevereiro de 1993), quanto à exigência
no ano de 1993 e ao não reconhecimento das imunidades previstas no
art. 150, inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constituição.

5. Taxa de Licenciamento de Importação (Lei nO 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, art. 10, com a redação do art. 1° da Lei nO 7.690,
de 15 de dezembro de 1988).
6. Sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações.

7., ICMS na importação de mercadorias (Súmula STF nO 577).
8. Adicional de Tarifa Portuária (salvo na hipótese da Súmula
nO 50 do STJ).
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DECRETO Nº 1.602, DE 23 DE AGOSTO DE 1995
Regulamenta as rwrmas que discipli~
nam os procedimentos administrativos, relativos à aplicação de medidas antidumping.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no nso das atribuições "que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista
o disposto no Acordo Relativo à Implementação do Art. VI do Acordo
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt/1994), aprovado
pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, e na Lei nº
9.019, de 30 de março de 1995, na parte que dispõe sobre a aplicação
dos direitos previstos no Acordo Antidumping
DECRETA:

TÍTULO I
Dos Procedimentos
CAPÍTULO I
Dos Princípios
Art. 1º Poderão ser aplicados direitos antidumping quando a
importação de produtos primários e não primários objeto de dumping
cause dano à indústria doméstica.
§ 1º Os direitos antidumping serão aplicados de acordo com as
investigações abertas e conduzidas segundo o disposto neste decreto.
§ 2º Em cumprimento ao disposto no § 5 do art. VI do
Gattl1994, a importação de um produto não poderá estar sujeita,
simultaneamente, à aplicação de direito antidumping e de direito
compensatório, de que trata o Acordo sobre Subsídios e Medidas
Compensatórias do Gattl1994.
Art. 2º Compete aos Ministros de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda a decisão de aplicar, mediante ato
conjunto, medidas antidumping provisórias ou direitos definitivos e
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ria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, que comprove a existência de dumping e de
dano dele decorrente.
Art. 3· Compete à Secex promover o processo ac!núnistrativo
disciplinado por este decreto.

CAPÍTULO II
Da Determinação do Dumping
Art. 4º Para os efeitos deste decreto, considera-se prática de
dumping a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive
sob as modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao
valor normal.

Seção!
Do Valor Normal
Art. 5º Considera-se valor normal o preço efetivamente praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que O
destinem a consumo interno no pais exportador.

§ 1e O termo produto similar será entendido como produto
idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto que se está examinando, ou, na ausência de tal produto, outro produto que, embora não
exatamente igual sob todos os aspectos, apresente características
muito próximas às do produto que se está considerando.
§ 2º O termo país exportador será entendido como país de
origem e de exportação, exceto na hipótese prevista no art. 10.
§ 3· Serão normalmente consideradas como em quantidade suficiente para a determinação do valor normal as vendas do produto
similar destinadas ao consumo do mercado interno do país exportador, que constituam cinco por cento ou mais das vendas do produto
em questão ao Brasil, admitindo-se percentual menor quando for
demonstrado que vendas internas nesse percentual inferior ocorrem,
ainda assim, em quantidade suficiente que permita comparação
adequada.
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Art. 6· Caso inexistam vendas do produto similar nas operações mercantis normais no mercado interno ou quando, em razão das
condições especiais de mercado ou do baixo volume de vendas, não for
possível comparação adequada, o valor normal será baseado:
I - no preço do produto similar praticado nas operações de
exportação para um terceiro pais, desde que esse preço seja representativo; ou
II - no valor construído no país de origem, como tal considerado o custo de produção no país de origem acrescido de razoável
montante a título de custos administrativos e de comercialização,
além da margem de lucro.
§ 1" Poderão ser consideradas, por motivo de preço, como operações mercantis anormais e desprezadas na determinação do valor
normal, as vendas do produto similar no mercado interno do país
exportador ou as vendas a terceiro país, a preços inferiores aos custos
unitários do produto similar, neles computados os custos de produção,
fixos e variáveis, mais os administrativos e de comercialização.
§ 2· O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á somente
quando se apurar que as vendas são realizadas:
a) ao longo de um período dilatado, normalmente de um ano,
nunca inferior a seis meses;
b) em quantidades substanciais, como tal consideradas as transações levadas em conta para a determinação do valor normal, realizadas a preço médio ponderado de vendas inferior ao custo unitário
médio ponderado, ou um volume de vendas abaixo do custo unitário
correspondente a vinte por cento ou mais do volume vendido nas
transações consideradas para a determinação do valor normal; e
c) a preços que não permitam cobrir todos os custos dentro do
período razoável.
§ 3· O disposto na alínea c do parágrafo anterior não se aplica
quando se apurar que os preços abaixo do custo unitário, no momento
da venda, superam o custo unitário médio ponderado obtido no
período de investigação.
§ 4· Poderão ser consideradas como operações mercantis anormais e desprezadas na determinação do valor normal as transações

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, age. 1995.

3429

ntre partes consideradas associadas ou que tenham celebrado entre
si acordo compensatório, salvo se comprovado que os preços e custos,
a elas relacionados, sejam comparáveis aos das operações efetuadas
entre partes que não tenham tais vínculos.
§ 5º Os custos, de que trata o inciso II deste artigo, serão
calculados com base em registros mantidos pelo exportador ou pelo
produtor objeto de investigação, desde que tais registros estejam de
acordo com os princípios contábeis aceitos no país exportador e
reflitam os custos relacionados com a produção e a venda do produto

em causa.
§ 6º Serão levados em consideração os elementos de prova disponíveis sobre a correta distribuição de custos, inclusive aqueles
fornecidos pelo exportador ou produtor durante os procedimentos da
investigação, desde que tal distribuição tenha sido tradicionalmente
utilizada pelo exportador ou produtor, particularmente na determinação dos periodos adequados de amortização e depreciação e das
deduções decorrentes de despesas de capital e outros custos de desenvolvimento.
§ 7' Será efetuado ajuste adequado em função daqueles itens
de custos não-recorrentes que beneficiem a produção futura, atual,
ou ambas, ou de circunstãncias nas quais os custos, observados
durante o periodo de investigação, sejam afetados por operações de
entrada em funcionamento, a menos que já se tenham refletido na
distribuição contemplada no parágrafo anterior.
§ 8º Os ajustes efetuados em razão da entrada em funcionamento devem refletir os custos verificados ao final do período de
entrada ou, caso tal período se estenda além daquele coberto pelas
investigações, os custos mais recentes que se possam levar em conta
durante a investigação.
§ 9º O cálculo do montante, referido no inciso II deste artigo,
será baseado em dados efetivos de produção e de venda do produto
similar, efetuadas pelo produtor ou pelo exportador sob investigação,
no curso de operações mercantis normais.
§ 10. Quando o cálculo do montante não puder ser feito com
base nos dados prevístos no parágrafo anterior, será feito por meio
de:
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a) quantias efetivamente despendidas e auferidas pelo exportador ou produtor em questão, relativas à produção e à venda de
produtos da mesma categoria, no mercado interno no país exportador;

b) média ponderada das quantias efetivamente despendidas e
auferidas por outros exportadores ou produtores sob investigação, em
relação à produção e à comercialização do produto similar no mercado
interno do país exportador; ou

c) qualquer outro método razoável, desde que O montante estípulado para o lucro não exceda O lucro normalmente realizado por
outros exportadores ou produtores com as vendas de produtos da
mesma categoria geral, no mercado interno do país exportador.
Art. 7Q Encontrando-se dificuldades na determinação do preço
comparável no caso de importações originárias de país que não seja
predominantemente de economia de mercado, onde os preços domésticos sejam em sua maioria fixados pelo Estado, o valor normal poderá
ser determinado com base no preço praticado ou no valor construído
do produto similar, em um terceiro país de economia de mercado, ou
no preço praticado por este país na exportação para outros países,
exclusive O Brasil, ou, sempre que isto não seja possível, com base em
qualquer outro preço razoável, inclusive o preço pago ou a pagar pelo
produto similar no mercado brasileiro, devidamente ajustado, se
necessário, a fim de incluir magem de lucro razoável.
§ 1Q A escolha do terceiro país de economia de mercado adequado levará em conta quaisquer iuformações fiáveis apresentadas no
momento da seleção.

e,

§ 2Q Serão levados em conta os prazos da investigação sempre
que adequado, recorrer-se-á um terceiro país de economia de mercado
que seja objeto da mesma investigação.
§ 3Q As partes interessadas serão iuformadas, imediatamente
após a abertura da investigação, do terceiro país de economia de
mercado que se pretende utilizar, e poderão se manifestar no prazo
fixado para a restituição dos respectivosquestionários, de que trata
o caput do art. 27.
'-'01. LeIS
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Seção II
Do Preço de Exportação

Art. 8º O preço de exportação será o preço efetivamente pago
ou a pagar pelo produto exportado ao Brasil, livre de impostos,
descontos e reduções efetivamente concedidos e diretamente relacionados com as vendas de que se trate.
Parágrafo único. Nos casos em que não exista preço de exportação ou que este pareça duvidoso, por motivo de associação ou acordo
compensatório entre o exportador e o importador ou uma terceira
parte, o preço de exportação poderá ser construído a partir:

a) do preço pelo qual os produtos importados foram revendidos
pela primeira vez a um comprador independente; ou
b) de uma base razoável, no caso de os produtos não serem
revendidos a comprador independente, ou não serem revendidos na
mesma condição em que foram importados.

Seção/lI
Da Comparação Entre o Valor Normal
~ o Preço de Exportação

Art. 9º Será efetuada comparação justa entre o preço de exportação e o valor normal, no mesmo nível de comércio, normalmente o
ex fabrica, considerando as vendas realizadas tão simultaneamente
quanto possível. As partes interessadas, como definidas, no § 3º do
art. 21, serão comunicadas do tipo de informação necessária para
assegurar comparação justa, não lhes sendo exigido excessivo ônus
de prova.
§ 1º Serão examinadas, para fins de ajuste, caso a caso, de
acordo com sua especialidade, diferenças que afetem comparação de
preços, entre elas diferenças nas condições e nos termos de venda,
tributação, níveis de comércio, quantidade, caracteristicas físicas e
quaisquer outras que comprovadamente afetem a comparação de
preços. Quando alguns desses fatores incidirem, cumulativamente,
evitar-se-á a duplicação de ajustes que já tenham sido efetuados.
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§ 2Q Para fins de aplicação do parágrafo único do art. 8 Q, serão
também admitidos ajustes em função dos custos incorridos entre a
importação e a revenda, incluídos o imposto de importação, demais
tributos e lucros auferidos.
§ 3Q Nas hipóteses do parágrafo anterior, se a comparação tiver
sido afetada, estabelecer-se-á o valor normal em nível de comércio
equivalente àquele do preço de exportação construído, ou poderão ser
feitos os ajustes previstos no § 1Q deste artigo.
§ 4Q O valor do ajuste será calculado com base nos dados pertinentes correspondentes ao período de investigação de existência de
dumping, referido no § 1Q do art. 25, ou nos dados do último exercício
econômico disponível.
§ 5Q Na hipótese de a comparação de preços, prevista no caput
deste artigo, exigir conversão cambial, será utilizada a taxa de cámbio
em vigor no dia da venda, a menos, que ocorra venda de moeda
estrangeira em mercados futuros diretamente ligada à exportação em
causa, quando então a taxa de cámbio adotada na venda futura será
aplicada.

§ 6Q Em situações normais, o dia da venda será o da data do
contrato, da ordem de compra ou da confirmação de encomenda ou da
fatura, utilizando-se, dentre esses documentos, aquele que estabeleça
as condições de venda.
§ 7Q Flutuações na taxa de cámbio serão ignoradas e, para fins
da investigação, será considerado um período de pelo menos sessenta
dias como necessário para o ajuste, pelos exportadores de seus preços
de exportação, de forma a refletir alterações relevantes ocorridas
durante o período da investigação de dumping.

Art. 10. Na hipótese de um produto não ser importado diretamente de seu pais de origem, mas exportado ao Brasil a partir de
terceiro pais intermediário, as disposições deste decreto serão também aplicáveis e o preço pelo qual o produto é vendido a partir do país
de exportação ao Brasil será comparado com O preço comparável
praticado no país de exportação.
Parágrafo úuico. Poder-se-á efetuar a comparação com o preço
praticado no país de origem se:
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a) ocorrer mero trânsito do produto no país exportador;

b) o produto não for produzido no país exportador; ou

c) não houver preço comparável para o produto no país exportador.

SeçãoN
Da Margem de Dumping
Art. 11. A margem de dumping será a diferença entre o valor
normal e o preço de exportação.
Art. 12. A existência de margens de dumping será determinada com base em comparação entre:
I - o valor normal médio ponderado é a média ponderada dos
preços de todas as transações comparáveis de exportação; ou
II - o valor normal e os preços de exportação apurados em
cada transação.
§ 1· Um valor normal, estabelecido por meio de média ponderada, poderá ser comparado com os preços de transações específicas
de exportação, no caso de se encontrar um padrão de preços de
exportação que difira significativamente entre diversos compradores,
regiões ou períodos de tempo e se for apresentada explicação sobre a
razão de tais diferenças não poderem ser consideradas, adequadamente, por meio de comparação entre médias ponderadas ou transação a transação.
§ 2· Poderão ser aplicadas técnicas de amostragem para estabelecer o valor normal e os preços de exportação, mediante a utilização dos preços que apareçam com maior freqüência ou que sejam os
mais representativos, desde que compreendam volume significativo
das transações sob exame.

Art. 13. Constituirá regra geral a determinação de margem
individual de dumping para cada um dos conhecidos exportadores ou
produtores do produto sob investigação.
§ 1· No caso em que o número de exportadores, produtores,
importadores conhecidos ou tipos de produtos sob investigação seja
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de tal sorte expressivo que torne impraticável a determinação referida no parágrafo único anterior, o exame poderá se linútar:
a) a um número razoável de partes interessadas ou produtos,
por meio de amostragem estatisticamente válida com base nas informações disponíveis no momento da seleção; ou
b) ao maior percentual razoavelmente investigável do volume
de exportações do pais em questão.
§ 2" Qualquer seleção de exportadores, produtores, importadores ou tipos de produtos, que se faça conforme o disposto no parágrafo
anterior, será efetuada após terem sido consultados os exportadores,
produtores ou importadores e obtida a sua anuência, desde que
tenham fornecido informações necessárias para seleção de amostra
representativa.
§ 3" Caso uma ou várias das empresas selecionadas não forneçam as informações solicitadas, uma outra seleção será feita. Caso
não haja tempo hábil para uma nova seleção ou as novas empresas
selecionadas igualmente não forneçam as informações solicitadas, as
deternúnações ou decisões se basearão na melhor informação disponível, conforme o disposto no art. 66.
§ 4" Será, também, deternúnada a margem individual de dumping para cada exportador ou produtor que não tenha sido incluído
na seleção, mas que venha a apresentar a necessária informação a
tempo de que esta seja considerada durante o processo de investigação, com exceção das situações em que o número de exportadores ou
produtores seja de tal sorte expressivo que a análise de casos individuais resulte em sobrecarga despropositada e impeça a conclusão da
investigação dentro dos prazos prescritos. Não serão desencorajadas
as respostas 'voluntárias.
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§ 19 A determinação de dano será baseada em provas positivas
e incluirá exame objetivo do:

a) volume das importações objeto de dumping;
b) seu efeito sobre os preços do produto similar no Brasil; e

c) conseqüente impacto de tais importações sobre a indústria
doméstica.
§ 2g No tocante ao volume das importações objeto de dumping;
levar-se-á em conta se este não é insignificante e se houver aumento
substancial das importações nessas condições, tanto em termos absoluto, quanto em relação à produção ou ao consumo no Brasil.
§ 3g Para efeito de investigação, entender-se-á, normalmente,

por insignificante volume de importações, provenientes de determinado país, inferior a três por cento das importações pelo Brasil de
produto similar, a não ser que os países que, individualmente, respondam por menos de três por cento das importações do produto
similar pelo Brasil sejam, coletivamente, responsáveis por mais de
sete por cento das importações do produto.
§ 4g No que respeita ao efeito das importações objeto de dumping, sobre os preços, levar-se-á em conta se houve subcotação expres-

siva dos preços dos produtos importados a preços de dumping em
relação ao preço do produto similar no Brasil, ou ainda se tais
importações tiveram por efeito rebaixar, significativamente, os preços
ou impedir de forma relevante aumentos de preços que teriam ocorrido na ausência de tais importações.
§ 5g Nenhum desses fatores, isoladamente ou vários deles em
conjunto, será necessariamente considerado como indicação decisiva.
§ 6g Quando as importações de um produto provenientes de
mais de um país forem objeto de investigações simultâneas, serão
determinados cumulativamente os efeitos de tais importações se for
verificado que:

a) a margem de dumping determinada em relação às importações de cada um dos países não é de minimis e que o volume de
importações de cada país não é insignificante; e
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b) a avaliação cumulativa dos efeitos daquelas importações é
apropriada em vista das condições de concorrências entre os produtos
importados e das condições de concorrência entre estes produtos e o
produto similar doméstico.

§ 7Q A margem de dumping será considerada como de minimis
quando, expressa como um percentual do preço de exportação, for
inferior a dois por cento.

§ 8 Q O exame do impacto das importações objeto de dumping
sobre a indústria doméstica incluirá avaliação de todos os fatores e
índices econômicos pertinentes, que tenham relação com a situação
da referida indústria, inclusive queda real ou potencial das vendas,
dos lucros, da produção, da participação no mercado, da produtividade, do retorno dos investimentos ou da ocupação da capacidade
instalada, além de fatores que afetem os preços domésticos, a amplitude da margem de dumping e os efeitos negativos reais ou potenciais
sobre fluxo de caixa, estoques, emprego, salários, crescimento, capacidade de captar recursos ou investimentos.
§ 9 Q A enumeração dos fatores constantes do parágrafo anterior
não é exaustiva e nenhum desses fatores, isoladamente ou vários
deles em conjunto, será necessariamente considerado como indicação
decisiva.

Art. 15. É necessária a demonstração de nexo causal entre as
importações objeto de dumping e o dano à indústria doméstica
baseada no exame de:
I -

elementos de prova pertinentes; e

II - outros fatores conhecidos, além das importações objeto de
dumping, que possam estar causando dano à indústria doméstica na
mesma ocasião, e tais danos, provocados por motivos alheios às
importações objeto de dumping, não serão imputados àquelas importações.
§ 1Q Os fatores relevantes nessas condições incluem, entre outros, volume e preço de importações que não se vendam a preços de
dumping, impacto do processo de liberalização das importações sobre
os preços domésticos, contração na demanda ou mudanças nos padrões
de consumo, práticas restritivas ao comércio pelos produtores domésGoJ. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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tícos e estrangeiros, e a concorrência entre eles, progresso tecnológico,

desempenho exportador e produtividade da indústria doméstica.
§ 2' O efeito das importações objeto de dumping será avaliado,
com relação à produção da indústria doméstica, quando os dados
disponíveis permitirem a identificação individualizada daquela produção, a partir de critérios como o processo produtivo, as vendas e os
lucros dos produtores.
§ 3' Não sendo possível a identificação individualizada da produção, os efeitos das importações objeto de dumping serão determinados pelo exame da produção aquele grupo ou gama de produtos
mais semelhante possível, que inclua o produto similar, para o qual
se possam obter os dados necessários.
Art. 16. A determinação de existência de ameaça de dano material basear-se-á em fatos e em motivo convincente. A alteração de
condições vigentes, que possa criar uma situação em que o dumping
causaria dano, deve ser claramente previsível e iminente.
§ l' Na determinação de existência de ameaça de dano material, serão considerados, entre outros, os seguintes fatores:
a) significativa taxa de crescimento das importações objeto de
dumping, indicativa de provável aumento substancial destas importações:
b) suficiente capacidade ociosa ou iminente aumento substancial na capacidade produtiva do produtor, que indiquem a probabilidade
de significativo aumento das exportações objeto de dumping para o
Brasil, considerando-se a existência de terceiros mercados que possam absorver o possível aumento das exportações;
c) importações realizadas a preços que terão efeito significativo
em reduzir preços domésticos ou impedir o aumento dos mesmos e
que, provavelmente, aumentarão a demanda por novas importações;
d) estoques do produto sob investigação.
§ 2' Nenhum dos fatores, constantes do parágrafo anterior,
tomados isoladamente fornecerá orientação decisiva, mas a existência da totalidade desses fatores levará, necessariamente, à conclusão
de que mais importações objeto de dumping são iminentes e que, se
não forem tomadas medidas de proteção, ocorrerá dano material.
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CAPÍTULO IV
Da Definição de Indústria Doméstica

Art. 17. Para os efeitos deste decreto, o termo indústria doméstica será entendido como a totalidade dos produtores nacionais do
produto similar, ou como aqueles, dentre eles, cuja produção conjunta
constitua parcela significativa da produção nacional total do produto,
salvo se:
I - os produtores estejam vinculados aos exportadores ou aos
importadores, ou sejam, eles próprios, importadores do produto alegadamente importado a preços de dumping, situação em que a expressão indústria doméstica poderá ser interpretada como alusiva ao
restante dos produtores;
II - em circunstâncias excepcionais, como definidas no § 4·
deste artigo, o território brasileiro puder ser dividido em dois ou mais
mercados competidores, quando então o termo indústria doméstica
será interpretado como o conjunto de produtores de um daqueles
mercados.

§1· Para os efeitos deste artigo, os produtores serão considerados vinculados aos exportadores ou aos importadores somente no caso
de:
a) um deles controlar, direta ou indiretamente, o outro;
b) ambos serem controlados, direta ou indiretamente, por um
terceiro;
c) juntos controlarem, direta ou indiretamente, um terceiro.
§ . 2·. As hipóteses do parágrafo anterior só serão consideradas
se houver 'motivo pata crer Ou suspeitar que essas relações podem
levar o produtor em causa a agir diferentemente dos não integrantes
de tal tipo de relação.
§ 3· Considera-se controle, para os efeitos deste artigo, quando
o primeiro está em condições legais ou operacionais de restringir ou
influir nas decisões do segundo.
§ 4·. Para fins de aplicação no disposto no inciso II deste artigo,
os produtores em cada um dos mercados poderão ser considerados
como indústria doméstica distinta se:
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a) os produtores, em atividade nesse mercado, vendem toda ou
quase toda sua produção do produto similar em questão neste mesmo

mercado; e
b) a demanda nesse mercado não é suprida em proporção substancial, por produtores do produto similar estabelecidos em outro
ponto do território.
§ 5º Na hipótese do § 42 deste artigo, o dano poderá ser encontrado, mesmo quando parcela significativa da produção nacional não
esteja sendo prejudicada, desde que haja concentração naquele mercado das importações objeto de dumping e que estas estejam causando
dano aOS produtores de toda ou quase toda produção daquele mercado.

CAPÍTULO V
Da Investigação

Seção!
Da Petição
Art. 18. Com exceção do disposto no art. 24, a investigação,
para determinar a existência, o grau e o efeito de qualquer alegação
de dumping, será solicitada pela indústria doméstica ou em seu nome
por meio de petição, formulada por escrito, de acordo com roteiro
elaborado pela Secex.
§ 1º A petição, mencionada nacaput deste artigo, deverá incluir
elementos de prova de dumping, de dano e de nexo causal entre as
importações objeto de dumping e o dano alegado e os seguintes dados:
a) qualificação do peticionário, indicação do volume e do valor
da produção da indústria doméstica que lhe corresponda. No caso de
a petição ter sido feita em nome da indústria doméstica, o documento
deverá indicar a indústria em nome da qual foi feita a petição e.onome
das empresas representadas, bem como o volume e o valor da produção que lhes corresponda;
b) estimativa do volume e do valor da produção nacional do
.
produto similar.
c) lista dos conhecidos produtores, domésticos do produto similar que não estejam representados na petição e, na medida do possíL;oL LeIS
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vel, indicação do volume e do valor da produção doméstica do produto
similar correspondente àqueles produtores, bem como sua manifestação quanto ao apoio à petição;
d) descrição completa do produto alegadamente importado a
preços de dumping, nome do respectivo país ou dos países de origem
e de exportação, identidade de cada exportador ou produtor estrangeiro conhecidos e lista dos conhecidos importadores do produto em
questão;

e) descrição completa do produto fabricado pela indústria doméstica;
f) informação sobre preço representativo pelo qual o produto em
questão é vendido, quando destinado ao consumo no mercadointerno
do país ou países exportadores, ou, nas hipóteses previstas no art. 62 ,
a informação sobre preço representativo pelo qual o produto é vendido, pelo país ou países exportadores a um terceiro país ou países, ou
sobre o valor construído do produto;
g) informação sobre preço de exportação representativo ou, nas

hipóteses previstas no art. 8 2, sobre preço representativo pelo qual o
produto é vendido, pela primeira vez, a um comprador independente
situado no território brasileiro;
h) informação sobre a evolução do volume das importações,
alegadamente objeto de dumping, os efeitos de tais importações sobre
os preços do produto similar no mercado doméstico e o conseqüente
impacto das importações sobre a indústria doméstica, demonstrado
por fatores e índices pertinentes, que tenham relação com o estado
dessa indústria.

§ 22 Caso a petição contenha informações sigilosas, aplica-se o
disposto no art. 28.
Art. 19. A petição será preliminarmente examinada com o objetivo de se verificar se está devidamente instruída ou se são necessárias informações complementares. O peticionário será comunicado
do resultado deste exame no prazo de vinte dias contados a partir da
data de entrega da petição.
§ ]2 Quando forem solicitadas informações complementares,
novo exame será realizado a fim de se verificar se são necessárias
1....'01.
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novas informações ou se a petição está devidamente instruída. O
peticionário será comunicado do resultado deste exame no prazo de
vinte dias contados a partir da data de entrega das informações
complementares.
§ 2º A partir da data de entrega das novas informações o peticionário será comunicado, no prazo de vinte dias, se a petição está
devidamente instruída ou se foi considerada definitivamente inepta.
§ 3º O prazo para atendimento às informações complementares
ou às novas informações solicitadas será determinado pela Secex de
acordo com a sua natureza, e comunicado ao peticionário.

§ 4º O peticionário terá o prazo de dez dias contados a partir da
data de expedição da comunicação que informar que a petição está
devidamente instruída, para apresentar tantas vias do texto completo
da petição, inclusive o resumo não sigiloso da mesma, quando for o
caso, nos termos do § 1º do art. 28, quando forem os produtores e
exportadores conhecidos e os governos de países exportadores arrolados.
§ 5º No caso o número de produtores e exportadores, referidos
no § 4º, ser especialmente alto, poderão ser fornecidas cópias da
petição apenas para remessa aos governos dos países exportadores
arrolados e entidades de classe correspondentes.

Seção II
Da Abertura
Art. 20. Os elementos de prova da existência de dumping e de
dano por ele causado serão considerados, simultaneamente, na análise para fins de determinação da abertura da investigação.
§ 1º Serão examinadas, com base nas informações de outras
fontes prontamente disponíveis, a correção e a adequação dos elementos de prova oferecidos na petição, com vistas a determinar a existência de motivos suficientes que justifiquem a abertura da investigação.
§ 2º A Secex procederá a exame do grau de apoio ou rejeição à
petição, expresso pelos demais produtores nacionais do produto similar, com objetivo de verificar se a petição foi feita pela indústria
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doméstica ou em seu nome. No caso de indústria fragmentária, que
envolva um número especialmente alto de produtores, poderá Se
confirmar apoio ou rejeição mediante a utilização de técnicas de
amostragem estatisticamente válidas.
§ 3' Considerar-se-á como feita pela indústria doméstica ou em
seu nome a petição que for apoiada por aqueles produtores cuja
produção conjunta constitua mais de cinqüenta por cento da produção
total do produto similar produzido por aquela parcela da indústria
doméstica que tenha expressado apoio ou rejeição à petição.

Art. 21. O peticionário será notificado da determinação, positiva ou negativa, quanto à abertura da investigação, no prazo de trinta
dias contados a partir da data de expedição da comunicação .de que a
petição está devidamente instruída.
§ l' A petição será indeferida e
arquivado, quando:

O

processo conseqüentemente

a) não houver elementos de prova suficientes da existência de

dumping ou de dano por ele causado, que justifiquem a abertura da
investigação;
b) a petição não tiver sido feita pela indústria doméstica ou em
seu nome; ou

c) os produtores domésticos, que expressamente apóiam a petição, reúnam menos de 25% da produção total do produto similar
realizada pela indústria doméstica.
§ 2' Caso haja determinação positiva, a investigação será aberta e deverá ser publicado ato que contenha tal determinação no Diário
Oficial da União. As partes interessadas conhecidas serão notificadas
e será concedido prazo de vinte dias contados a partir da data da
publicação da determinação, para pedido de habilitação de outras
partes que se considerem interessadas, com a respectiva indicação de
representantes legais, segundo o disposto na legislação pertinente.
§ 3' Para efeito deste decreto, são consideradas partes interessadas:
a) os produtores domésticos do produto similar e a entidade de
classe que os represente;
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b) os importadores ou consignatários dos bens objeto da prática
sob investigação e a entidade de classe que os represente;
c) os exportadores ou produtores estrangeiros do referido bem e
entidades de classe que os representem;

d) o governo do país exportador do referido bem;
e) outras partes, nacionais ou estrangeiras, consideradas pela
Secex como interessadas.

§ 4' Tão logo aberta a investigação, o texto completo da petição
que lhe deu origem, reservado o direito de requerer sigilo, será
fornecido aos produtores estrangeiros e exportadores conhecidos e às
autoridades do país exportador e deverá, caso requerido, ser colocado
à disposição das outras partes interessadas. No caso de o número de
produtores e exportadores envolvidos ser especialmente alto, o texto
completo da petição será fornecido apenas às autoridades do país
exportador e à entidade de classe correspondente.

Art. 22. Aberta a investigação, a Secex comunicará à Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, para que adote as
providências cabíveis que possibilitem, se for o caso, a posterior
aplicação dos direitos antidumping definitivos sobre as importações
objeto de investigação, de que trata o art. 54.
Parágrafo único. As providências adotadas pela Secretaria da
Receita Federal, na forma deste artigo, não constituirão entrave ao
desembaraço aduaneiro.

Art. 23. Antes da determinação de abertura da investigação,
não será divulgada a existência de petição que a solicitou, salvo em
relação ao governo do país exportador interessado, que deverá ser
notificado da existência de petição devidamente instruída.
Art. 24. Em circunstãncias excepcionais, o Governo Federal, ex
officio, poderá abrir a investigação, desde que haja elementos de
prova suficientes da existência de dumping, de dano e do nexo causal
entre eles, que justifiquem a abertura. O governo do país interessado
será notificado da existência desses elementos de prova, antes da
abertura da investigação.
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Seção III
Da Instrução
Art. 25. Durante a investigação os elementos de prova da existência de dumping e de dano por ele causado serão considerados
simultaneamente.
§ I" O período objeto da investigação de existência de dumping
deverá compreender os doze meses mais próximos possíveis anteriores à data da abertura da investigação, podendo, em circunstâncias
excepcionais, ser inferior a doze meses, mas nunca inferior a seis
meses.

§ 2" O período objeto da investigação da existência de dano
deverá ser suficientemente representativo a fim de permitir a análise
de que dispõe o Capítulo lII, não será inferior a três anos e incluirá,
necessariamente, o período de investigação de dumping.

Subseção I
Das Informações
Art. 26. As partes interessadas conhecidas em uma investigação
de dumping serão comunicadas sobre as informações requeridas e terão
ampla oportunidade de apresentar, por escrito, os elementos de prova
que considerem pertinentes com respeito à investigação em apreço.
Parágrafo único. Serão levadas na devida conta quaisquer dificuldades encontradas pelas partes interessadas, em especial às microempresas e empresas de pequeno porte, no fornecimento das
informações solicitadas, e lhes será proporcionada a assistência possível.
Art. 27. As partes interessadas conhecidas, à exceção dos governos dos países exportadores, receberão questionários destinados
à investigação e disporão de quarenta dias para restituí-los. Este
prazo será contado a partir da data de expedição dos referidos questionários.
§ I" Serão devidamente considerados pedidos de prorrogação
do prazo de quarenta dias e, caso demonstrada sua necessidade, tal
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prorrogação poderá ser autorizada sempre que praticável, por um
prazo de até trinta dias, tendo em conta os prazos da investigação.
§ 2º Poderão ser solicitadas ou aceitas por escrito, informações
adicionais ou complementares, ao longo de uma investigação. O prazo
para o fornecimento das informações solicitadas será estipulado em
função da sua natureza e poderá ser prorrogado a partir de solicitação
devidamente justificada. Deverão ser levados em conta dos prazos da
investigação, tanto para as informações solicitadas quanto para consideração daquelas informações adicionais apresentadas.
§ 3º Caso qualquer das partes interessadas negue acesso à
informação necessária, não a forneça no prazo que lhe for determinado ou, ainda, crie obstáculos à investigação, o parecer, com vistas às
determinações preliminares ou finais, será elaborado com base na
melhor informação disponível, de acordo com o disposto no art. 66.
Art. 28. Informação que seja sigilosa por sua própria natureza
ou seja fornecida em base sigilosa pelas partes de uma investigação
será, desde que bem fundamentada, tratada como tal e não será
revelada sem autorização expressa da parte que a forneceu. As
informações classificadas como sigilosas constituirão processo em
separado.
§ 1º As partes interessadas, que forneçam informações sigilosas, deverão apresentar resumo não-sigiloso das mesmas, que permita compreensão razoável da informação fornecida. Nos casos em que
não seja possível a apresentação do resumo, as partes justificarão por
escrito tal circunstância.
§ 2º Caso se considere que uma informação sigilosa não traz
plenamente justificado esse caráter, e se o fornecedor da informação
recusar-se a torná-la pública na totalidade ou sob forma resumida,
poderá ser desconsiderada tal informação, salvo se demonstrado, de
forma convincente, e por fonte apropriada, que tal informação é
correta.
Art. 29. Será dada oportunidade aos setores produtivos usuários do produto sob investigação e representantes de organizações de
consumidores, caso o produto seja habitualmente comercializado no
varejo, para que forneçam informações importantes para a investigação.
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Art. 30. Procurar-se-á, no curso das investigações, verificar a
correção das informações fornecidas pelas partes interessadas.
§ 1· Caso necessário e factível, poderão ser realizadas investigações no território de outros países, desde que se obtenha autorização das empresas envolvidas, notifiquem-se os representantes do
governo do país em questão e que estes não apresentem objeção à
investigação. Serão aplicados às investigações realizadas no território
de outro país os procedimentos descritos no art. 65.
§ 2· Caso necessário e factível, poderão ser realizadas investigações nas empresas envolvidas localizadas em território nacional,
desde que previamente por elas autorizadas.
§ 3· Os resultados de investigações, realizadas na forma dos
parágrafos anteriores, serão juntados ao processo, reservado o direito
de sigilo.

Subseção!!
Da Defesa

Art. 31. Ao longo da investigação, as partes interessadas disporão de ampla oportunidade de defesa de seus interesses. Para essa
finalidade, caso haja solicitação, dentro do prazo indicado no ato que
contenha a determinação de abertura, serão realizadas audiências
onde será dada oportunidade para que as partes interessadas possam
encontrar-se com aquelas que tenham interesses antagônicos, de
forma a que interpretações opostas e argumentação contrária possam
ser expressas.
§ F A parte que tenha solicitado a realização da audiência
deverá fornecer, junto com a solicitação, a relação de aspectos específicos a serem tratados.
§ 2· As partes interessadas conhecidas serão informadas da
realização da audiência e dos aspectos a serem nela tratados, com
antecedência mínima de trinta dias.
§ 3· Não existirá qualquer obrigatoriedade de comparecimento
a tais audiências e a ausência de qualquer parte não poderá ser usada
em prejuízo de seus interesses.
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§ 4Q As partes interessadas deverão indicar os representantes
legais, que estarão presentes à audiência, até cinco dias antes de sua
realização, e enviar, por escrito, até dez dias antes da sua realização,
os argumentos a serem apresentados na mesma. As partes interessadas poderão, se devidamente justificado, apresentar informações
adicionais oralmente.

§ 5Q Somente serão levadas em consideração as informações
fornecidas oralmente, caso sejam reproduzidas por escrito e colocadas
à disposição das outras partes interessadas, no prazo de dez dias após
a realização da audiência.
§ 6Q Será levada em consideração, porém, quando couber, a
necessidade de ser preservado o sigilo e a conveniência das partes.
§ 7Q A realização de audiências não impedirá que a Secex chegue a uma determinação preliminar ou final.

Art. 32. As partes interessadas poderão solicitar, por escrito,
vistas das informações constantes do processo, as quais serão prontamente colocadas à disposição das partes que tenham feito tal
solicitação, excetuadas as informações sigilosas e os documentos
internos de governo. Será dada oportunidade para que estas defendam seus interesses, por escrito, com base em tais informações.

Subseção lII
Do Final da Instrução
Art. 33. Antes de ser formulado o parecer com vistas à determinação final, será realizada audiência, convocada pela Secex, onde
as partes interessadas serão informadas sobre os fatos essenciais sob
julgamento que formam a base para seu parecer, deferindo-se às
partes interessadas o prazo de quinze dias contados a partir da
realização da audiência, para se manifestarem a respeito.
§ 1Q A Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do
Comércio (CNC) e a Associação do Comércio Exterior Brasileiro
(AEB) serão igualmente informadas sobre os fatos essenciais sob
julgamento que formam a base para o parecer da Secex.
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§ 2· Findo o prazo previsto no capui, será considerada encerrada a instrução do processo e informações recebidas posteriormente
não serão consideradas para fins de determinação final.
§ 3· Também se aplicam a este artigo as disposições previstas
nos §§ 3·, 4·, 5· e 6· do art. 31.

SeçãoN
Das Medidas Antidumping Provisórias
Art. 34. Medidas antidumping provisórias somente poderão
ser aplicadas se:
I - uma investigação tiver sido aberta de acordo com o disposto na Seção n do Capítulo V, o ato que contenha a determinação
de abertura tiver sido publicado e às partes interessadas tiver sido
oferecida oportunidade adequada de se manifestarem;

n - uma determinação preliminar positiva da existência de
dumping e conseqüente dano à indústria doméstica tiver sido alcançada;
In - as autoridades referidas no art. 2· decidirem que tais
medidas são necessárias para impedir que ocorra dano durante a
investigação; e

IV - houver decorrido pelo menos sessenta dias da data da
abertura da investigação.

§ 1· O valor da medida antidumping provisória não poderá
exceder a margem de dumping.
§ 2· Medidas antidumping provisórias serão aplicadas na forma de direito provisório ou de garantia, cujo valor será equivalente
ao provisoriamente deternúnado do direito antidumping.
§ 3· No caso de direito provisório, este será recolhido e no caso
de garantia, esta será prestada mediante depósito em dinheiro ou
fiança bancária, juntamente com termo de responsabilidade.
§ 4· A exigibilidade dos direitos provisórios poderá ficar suspensa até a decisão final, desde que o importador ofereça garantia
equivalente ao valor integral da obrigação.
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§ 5º As partes interessadas serão notificadas da decisão de
aplicar medidas antidumping provisórias, e será publicado ato que
contenha tal decisão, no Diário Oficial da União.
§ 6º A Secretaria da Receita Federal disporá sobre a forma de
prestação da garantia de que trata o § 2º.
§ 7º O desembaraço aduaneiro dos bens objeto de medidas
antidumping provisórias dependerá do pagamento do direito ou da
prestação da garantia.
§ 8º A vigência das medidas antidumping provisórias será limitada a um período não superior a quatro meses, exceto nos casos em
que, por decisão das autoridades referidas no art. 2º e a pedido de
exportadores que representem percentual significativo do comércio
em questão, poderá ser de até seis meses. Os exportadores que
desej arem a extensão do prazo de aplicação da medida antidumping
provisória a solicitarão por escrito, no prazo de trinta dias antes do
término do período de vigência da medida.
§ 9º Na hipótese de se decidir, no curso da investigação, que
uma medida antidumping provisória inferior à margem de dumping
é suficiente para extinguir o dano, os períodos previstos do parágrafo
anterior passam a ser de seis e nove meses, respectivamente.

Seção V
Dos Compromissos de Preços
Art. 35. Poderão ser suspensos os procedimentos sem prosseguimento de investigação e sem aplicação de medidas antidumping
provisórias ou direitos antidumping, se o exportador assumir voluntariamente compromissos satisfatórios de revisão dos preços ou de
cessação das exportações a preços de dumping, destinadas ao Brasil,
desde que as autoridades referidas no art. 2º fiquem convencidas de
que o mencionado compromisso elimina o efeito prejudicial decorrente do dumping.
.
§ 1s O aumento de preço, ao amparo desses compromissos, não
será superior ao necessário para eliminar a margem de dumping
podendo ser limitado ao necessário para cessar o dano causado à
produção doméstica.
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§ 2' Os exportadores somente proporão compromissos de preços
ou aceitarão aqueles propostos pela Secex, após se haver chegado a
uma determinação preliminar de dumping e dano por ele causado.
§ 3' Os exportadores não estão obrigados a propor compromisso
de preços, nem serão forçados a aceitar os oferecidos. Estes fatos não
prejudicarão a consideração do caso, nem alterarão a determinação
preliminar a que se tiver chegado.
§ 4' É facultado à Secex o direito de recusar ofertas de compromissos de preços, se sua aceitação for considerada ineficaz.
§ 5'No caso de recusa, e se possível, serão fornecidas ao exportador as razões pelas quais foi julgada inadequada a aceitação do
compromisso, sendo-lhe oferecida oportunidade de manifestar-se,

Art. 36. Aceito o compromisso de preços, o ato que contenha a
decisão de homologação de tal compromisso será publicado no Diário
Oficial da União e conterá, conforme o caso, decisão quanto ao
prosseguimento ou suspensão da investigação, notificando-se às partes interessadas.
Parágrafo único. A investigação sobre dumping e dano deverá
prosseguir, caso o exportador o deseje, ou assim decidam as autoridades referidas no art. 2'.

Art. 37. O exportador com o qual se estabeleceu um compromisso de preços deverá fornecer, periodicamente, caso solicitado,
informação relativa ao cumprimento do compromisso, e permitir
verificação dos dados pertinentes.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo
será considerado como violação do compromisso.

Art. 38. No caso de violação do compromisso, sem que a investigação tenha prosseguido, poderão ser adotadas providências com
vistas à imediata aplicação, pelas autoridades referidas no art. 2', de
medidas antidumping provisórias, apoiadas na melhor informação
disponível, e a investigação será retomada.
Parágrafo único. As partes interessadas serão notificadas sobre
o término do compromisso e sobre as medidas antidumping provisórias aplicadas. O ato que contenha tal decisão será publicado no
Diário Oficial da União.
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Seção VI
Do Encerramento da Investigação
Art. 39. As investigações serão concluídas no prazo de UIIl ano
após sua abertura, exceto em circunstâncias excepcionais quando o
prazo poderá ser de até dezoito meses.
.
Art. 40. O peticionário poderá, a qualquer momento, solicitar
o arquivamento do processo. Na hipótese de deferimento, a ·investigação será encerrada. Caso a Secex determine o prosseguimento da
iovestigação, esta será comunicada, por escrito, ao peticionário.
Art. 41. Será encerrada a investigação, sem aplicação de direitos antidumping, nos casos em que:
I -

não houver comprovação suficiente da existência de dum-

ping ou de dano dele decorrente;

II - a margem de dumping for de minimis, conforme disposto
no § 7' do art. 14; ou
III - o volume de importações objeto de dumping real ou potencial, ou o dano causado for insignificante, conforme disposto no §
3' do art. 14.
Art. 42. A investigação será encerrada com aplicação de direitos, quando a Secex chegar a uma determinação final da existência
de dumping, de dano e de nexo casual entre eles.
Parágrafo único. O valor do direito antidumping não poderá
exceder a margem de dumping.
Art. 43. Na hipótese de ter sido aceito um compromisso de
preços, com subseqüente prosseguimento da investigação:
I - se a Secex chegar a uma determinação negativa de dumping ou dano dele decorrente, a investigação será encerrada e o
compromisso automaticamente extinto, exceto quando a determinação negativa resulte, em grande parte, da própria existência do
compromisso de preços, caso em que poderá ser requerida sua manutenção, por período razoável, conforme as disposições deste decreto;
II - se as autoridades referidas no art. 2' concluírem, com
base em parecer da Secex, que houve dumping e dano dele decorrente,
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a investigação será encerrada e a aplicação do direito definitivo será
suspensa enquanto vigorar o compromisso, observados os termos em
que tiver sido estabelecido e as disposições deste decreto.
§ 12 Para os efeitos deste artigo, aplica-se

O disposto

no art. 37.

§ 22 No caso de violação do compromisso, poderão ser adotadas
providências com vistas à imediata aplicação, pelas autoridades referidas no art. 22 , de direitos antidumping, tendo como base a determinação da investigação realizada.
§ 32 As partes interessadas serão notificadas sobre o término
do compromisso e sobre o direito antidumping aplicado. O ato que
contenha tal decisão será publicado no Diário Oficial da União.

Art. 44. O ato que contenha a determinação ou a decisão de
encerrar a investigação, nos casos previstos nesta Seção, será publicado rio Diário Oficial da União. As partes interessadas serão notificadas sobre o encerramento da investigação.
Parágrafo único. No caso de decisão de encerramento com aplicação de direitos antidumping, o ato que contenha tal decisão deverá
indicar o fornecedor ou fornecedores do produto em questão, com os
direitos que lhes correspondam. No caso de o número de fornecedores
ser especialmente alto, o ato conterá o nome dos países fornecedores
envolvidos, com os respectivos direitos.
CAPÍTULO VI
Da Aplicação e Cobrança dos Direitos Antidumping

Seção!
Da Aplicação

Art. 45. Para os efeitos deste decreto, a expressão direito antidumping significa um montante em dinheiro igual ou inferior à
margem de dumping apurada, calculado e aplicado em conformidade
com este artigo, com o fim exclusivo de neutralizar os efeitos danosos
das importações objeto de dumping.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, age. 1995.

3453
§ 1e O direito antidumping será calculado mediante a aplicação
de alíquotas ad oalorem ou específicas, fixas ou variáveis, ou pela
conjugação de ambas.
§ 2g A alíquota ad vaZarem será aplicada sobre o valor aduaneiro da mercadoria, em base CIF, apurado nos termos da legislação
pertinente.
§ 3g A alíquota específica será fixada em dólares dos Estados
Unidos da América e convertida em moeda nacional, nos termos da
legislação pertinente.
Art. 46. Os direitos antidumping, aplicados às importações
originárias dos exportadores ou produtores conhecidos, que não tenham sido incluídos na seleção de que trata o art. 13, mas que tenham
fornecido as informações solicitadas, não poderão exceder a média
ponderada da margem de dumping estabelecida para O grupo selecionado de exportadores ou produtores.
§ 19 Para fins do disposto neste artigo, não serão levados em
conta margens zero ou de minimis ou, ainda, as margens estabelecidas nas circunstâncias a que faz referência o § 3g do art. 27.
§ 2g As autoridades referidas no art. 2g aplicarão direitos calculados individualmente às importações originárias de qualquer exportador ou produtor não incluído na seleção, que tenha fornecido as
informações solicitadas durante a investigação, conforme estabelecido no § 4g do art. 13.

Art. 47. Para aplicação do disposto no inciso II do art. 17,
direitos antidumping serão devidos apenas sobre os produtos em
causa destinados ao consumo final naquele mercado que tenha sido
considerado indústria doméstica distinta, para fins da investigação,
nos termos do § 4g do art. 17.
Seção 11
Da Cobrança

Art. 48. Quando um direito antidumping for aplicado sobre um
produto, este será cobrado, independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à sua importação, nos valores
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adequados a cada caso, sem discriminação, sobre todas as importações do produto que tenham sido consideradas como efetuadas a
preços de dumping e danosas à indústria doméstica, qualquer que
seja sua procedência.
.
parágrafo único. Não serão cobrados direitos sobre aquelas
importações procedentes de exportadores com os quais tenham sido
acordados compromissos de preços.

Seção III
Dos Produtos Sujeitos
às Medidas Antidumping Provisórias

Art. 49; Exceto nos casos previstos nesta Seção, somente poderão ser aplicadas medidas antidumping provisórias e direitos antidumping a produtos importados que tenham sido despachados para
consumo após a data de publicação do ato que contenha as decisões
previstas no arts. 34 e 42.
Art. 50. Caso a determinação final seja pela não existência de
dumping ou de dano dele decorrente, o valor das medidas antidumping provisórias, se recolhido será restituído, se garantidos por depósito será devolvido ou, no caso de fiança bancária, esta será extinta.
Art. 51. Caso a determinação final seja pela existência de
ameaça de dano material ou de retardamento sensível no estabelecimento de uma indústria, sem que tenha ocorrido dano material, o
valor das medidas antidumping provisórias, se recolhido será restituído, se garantido por depósito será devolvido ou no caso de fiança
bancária, esta será extinta, salvo se for verificado que as importações
objeto de dumping, na ausência de medidas antidumping provisórias, teriam levado à determinação de dano material, quando então
se aplica o disposto nos artigos seguintes.
Art. 52. Caso a determinação final seja pela existência de dumping e de dano dele decorrente, observar-se-á:
I - quando o valor do direito aplicado pela decisão final for
inferior ao valor do direito provisoriamente recolhido ou garantido
por depósito, o excedente será restituído ou devolvido, respectivamente;
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II - quando o valor do direito aplicado pela decisão final for
superior ao valor do direito provisoriamente recolhido ou garantido
por depósito, a diferença não será exigida;
. .
III - quando o valor do direito aplicado pela dé~isão finar for
igual ao valor do direito provisoriamente recolhido ou garantido por
depósito, estas importâncias serão automaticamente convertidas em
direito definitivo.
Art. 53. Caso a determinação final seja pela existência de
dumping e de dano dele decorrente quando o valor do direito aplicado
pela decisão final, no caso de garantia por fiança bancária, for superior ou igual ao valor do direito provisoriamente determinado, a
importância correspondente ao valor garantido deverá ser imediatamente recolhida. Quando esse valor for inferior ao valor do direito
provisoriamente determinado, somente será recolhida a importância
equivalente ao valor determinado pela decisão· final.
Parágrafo único. O recolhimento das importâncias referidas no
caput ensejará a conseqüente extinção da fiança. Na hipótese de
inadimplemento, a fiança será automaticamente executada, independentemente de aviso judicial ou extrajudicial, nos termos da
legislação pertinente.
Art. 54. Direitos antidumping definitivos poderão ser cobrados
sobre produtos importados, objeto de dumping que tenham sido
despachados para consumo, até noventa dias antes da data de aplicação das medidas antidumping provisórias, sempre que se determine, com relação ao produto em questão, que:
I - há antecedentes de dumping causador de dano, ou que o
importador estava ou deveria estar ciente, de que o produtor ou
exportador pratica dumping e de que este causaria dano; e
II - o dano é causado por volumosas importações de um produto a preços de dumping em período relativamente curto, o que,
levando em conta o período em que foram efetuadas e o volume das
importações objeto de dumping e também o rápido crescimento dos
estoques do produto importado, levará provavelmente a prejudicar
seriamente o efeito corretivo dos direitos antidumping definitivos
aplicáveis, desde que tenha sido dada aos importadores envolvidos a
oportunidade de se manifestar sobre a medida;
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Parágrafo único. Não serão cobrados direitos sobre produtos
que tenham sido despachados para consumo antes da data de abertura da investigação.

Art. 55. No caso de violação de compromissos de preços, direitos antidumping definitivos poderão ser cobrados sobre produtos
importados despachados para consumo, até noventa dias antes da
aplicação de medidas antidumping provisórias, previstas no art. 38,
ressalvados aqueles que tenham sido despachados antes da violação
do compromisso.
CAPÍTULO VII
Da Duração e Revisão dos Direitos Antidumping
e Compromissos de Preços

Art. 56. Direitos antidumping e compromissos de preços somente permanecerão em vigor enquanto perdurar a necessidade de
neutralizar o dumping causador de dano.
Art. 57. Todo direito antidumping definitivo será extinto no
máximo em cinco anos após a sua aplicação, ou cinco anos a contar
da data da conclusão da mais recente revisão, que tenha abrangido
dumping e dano dele decorrente.
§ 1s O prazo de aplicação que trata o caput deste artigo poderá
ser prorrogado mediante requerimento, devidamente fundamentado,
formulado pela indústria doméstica ou em seu nome, por iniciativa
de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou da
Secex, desde que demonstrado que a extinção dos direitos levaria
muito provavelmente à continuação ou retomada do dumping e do
dano dele decorrente.
§ 2º As partes interessadas terão prazo de cinco meses antes da
data do término da vigência de que trata o caput, para se manifestarem, por escrito, sobre a conveniência de uma revisão e para solicitarem audiência se necessário.

§ 3º A revisão seguirá o disposto na Secão II do Capítulo V e
deverá ser concluída no prazo de doze meses contados a partir da data
de sua abertura. Os atos que contenham a determinação de abertura
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e de encerramento da revisão serão publicados no Diário Oficial da
União e as partes interessadas conhecidas notificadas.
§ 4º Os direitos serão mantidos em vigor, enquanto perdurar a
revisão.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se aos compromissos de
preços aceitos na forma do art. 35.
Art. 58. Proceder-se-á a revisão, no todo ou em parte, das
decisões relativas à aplicação de direito antidumping, a pedido de
parte interessada ou por iniciativa de órgão ou entidade da Administração Pública Federal, ou da Secex, desde que haja decorrido, no
mínimo, um ano da imposição de direitos antidumping definitivos e
que sejam apresentados elementos de prova suficientes de que:

I - a aplicação do direito deixou de ser necessária para neutralizar o dumping;
U -' seria improvável que o dano subsistisse ou se reproduzisse no caso o direito fosse revogado ou alterado; ou
lU - o direito existente não é ou deixou de ser suficiente para
neutralizar o dumping causador de dano.
§ 1º Em casos excepcionais de mudanças substanciais das circunstâncias, ou quando for de interesse nacional, poderão ser efetuadas revisões em intervalos menores, por requerimento de parte
interessada ou de órgãos ou entidades da Administração Pública
Federal, ou por iniciativa do órgão investigador.
§ 2º Constatada a existência de elementos de prova que justifiquem a revisão, esta será aberta e o ato que contenha tal determinação será publicado no Diário Oficial da União e as partes interessadas
conhecidas notificadas.
§ 3' A revisão deverá ser concluída no prazo de doze meses
contados a partir de sua abertura e seguirá o disposto na Seção UI do
Capítulo V.
§ 4' Enquanto não for concluída a revisão, os direitos não serão
alterados e permanecerão em vigor até o final da revisão.
§ 5º As autoridades referidas no art 2', com base no resultado e
de conformidade com as provas colhidas no curso da revisão, poderão
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extinguir, manter ou alterar o direito antidumping. Caso se constate
que o direito em vigor é superior ao necessário para neutralizar o dano
à indústria doméstica ou não mais se justifica, será determinada a
devida restituição.
§ 6º O ato que contenha a decisão de encerramento da revisão
será publicado no Diário Oficial da União e as partes interessadas
notificadas.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aOS compromissos de preços aceitos na forma do art. 35.

Art. 59. Quando um produto estiver sujeito a direitos antidumping proceder-se-á, caso solicitado, de imediato, revisão sumária com

vistas a determinar, de forma acelerada, margens individuais de
dumping para quaisquer exportadores ou produtores do país exportador em questão, que não tenham exportado o produto para o Brasil
durante o período da investigação, desde que esses exportadores ou
produtores possam demonstrar não ter relação com os exportadores
ou produtores no país exportador sujeitos aOS direitos antidumping
aplicados sobre seu produto.
§ 1º Não serão cobrados direitos antidumping sobre as importações originárias de exportadores ou produtores referidos no caput
deste artigo, durante a realização da revisão sumária.
§ 2º Iniciada a revisão, a Secex comunicará à Secretaria da
Receita Federal para que adote as providências cabíveis que possibilitem, no caso de determinação positiva de dumping, a cobrança de
direitos antidumping sobre as importações originárias dos produtores
ou exportadores em questão, a partir da data em que se iniciou a
revisão sumária.

Art. 60. Os direitos antidumping poderão ser suspensos por
período de um ano, prorrogável por igual período, caso ocorram
alterações temporárias nas condições de mercado, e desde que o dano
não se reproduza ou subsista em função da suspensão e que a
indústria doméstica seja ouvida.
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Parágrafo único. Os direitos poderão ser reaplicados, a qualquer momento, se a suspensão não mais se justificar.
CAPÍTULO VIII
Da Publicidade
Art. 61. Os atos decorrentes das decisões das autoridades referidas no art. 22 e das determinações da Secex serão publicados no
Diário Oficial da União e conterão informação detalhada das conclusões estabelecidas sobre cada matéria de fato e de direito considerada
pertinente.
Parágrafo único. Para fins de notificação, cópia dos atos mencionados no caput deste artigo será encaminhada ao governo do país
ou países exportadores dos produtos que tenham sido objeto de
. investigação e, também, às outras partes interessadas conhecidas.
CAPÍTULOrx
Das Medidas Antidumping
em Nome de Terceiro País
Art. 62. Terceiro país, por suas autoridades, poderá apresentar
petição para aplicação de medidas antidumping.
§ 12 A petição deverá ser instruída com informações sobre pre-

ços que permitam demonstrar que as importações estão sendo realizadas a preços de dumping e que o dumping alegado está causando
dano à indústria nacional daquele país.
§ 22 A análise da petição levará em consideração os efeitos do
alegado dumping sobre a indústria em apreço como um todo no
território do terceiro país. O dano não será avaliado apenas em
relação ao efeito do alegado dumping sobre as exportações da produção destinadas ao Brasil, nem tampouco em relação às exportações
totais do produto.
§ 3' No caso de abertura de investigação, o Governo brasileiro
solicitará aprovação ao Conselho para o Comércio de Bens da Organização Mundial de Comércio (OMC).
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CAPÍTULO X
Da Forma dos Atos
e Termos Processuais
Art. 63. Os atos e termos processuais não dependem de forma
especial e as partes interessadas deverão observar as instruções deste
decreto e da Secex na elaboração de petições e documentos em geral,
caso contrário os mesmos não serão juntados ao processo.
§ 1º Só se exigirá a observãncia das instruções tornadas públicas antes do início do prazo processual, ou que tiveram sido especificadas na comunícação dirigida à parte.
§ 2º Os atos e termos processuais serão escritos, e as audiências, reduzidas a termo, sendo obrigatório o uso do idioma português,
devendo vir aos autos, por tradução feita por tradutor público, os
escritos em outro idioma.
§ 3º Os atos processuais são públicos e o direito de consultar os
autos e de pedir certidão sobre o andamento da investigação é restrito
às partes e seus procuradores, sob reserva do disposto no art. 32 com
respeito a sigilo da informação e de documentos internos de governo.
§ 4º Os pedidos de certidão somente serão aceitos após decorridos trinta dias da abertura da investigação ou da apresentação do
último pedido de certidão por uma mesma parte.

CAPÍTULO XI
Do Processo Decisório
Art. 64. As determinações ou decisões, preliminares ou finais,
relativas à investigação, serão adotadas com base em parecer da
Secex.
§ 1º No prazo de vinte dias contados da data do recebimento do
parecer pelo Secretário de Comércio Exterior, a Secex publicará ato
que contenha a determinação de abertura de investigação, prorrogação de prazo de investigação, arquivamento do processo a pedido do
peticionário, início do processo de revisão do direito definitivo ou de
compromissos de preços ou encerramento da investigação sem aplicação de medidas.
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§ 2' No prazo de dez dias contados da data do recebimento do
parecer, pelos Ministros de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo e da Fazenda será publicado ato que contenha a decisão de
aplicação de medidas antidumping provisórias, prorrogação das medidas, aceitação ou término de compromissos de preços, encerramento
da investigação com aplicação de direito, suspensão do direito definitivo, ou o resultado da revisão dos direitos definitivos ou compromissos de preços.
§ 3' Em circunstâncias excepcionais, mesmo havendo comprovação de dumping e de dano dele decorrente, as autoridades referidas
no art. 2' poderão decidir, por razões de interesse nacional, pela
suspensão da aplicação do direito ou pela não homologação de compromissos de preços, ou, ainda, respeitado o disposto no parágrafo
único do art. 42, pela aplicação de direito em valor diferente do que o
recomendado, e, neste caso, o ato deverá conter as razões que fundamentaram tal decisão.

TÍTULon
Dos Procedimentos Especiais
CAPÍTULO I
Das Investigações in loco
Art. 65. Aberta a investigação, as autoridades do país exportador e as empresas interessadas serão informadas da intenção de
realizar investigações in loco.
§ l' Em circunstâncias excepcionais, havendo intenção de inc1uirperitos não-governamentais na equipe de investigação, as empresas e autoridades do país exportador serão informadas a respeito,
e esses peritos, em caso de quebra de sigilo, serão passíveis das
sanções previstas no art. 325 do Código Penal Brasileiro.
§ 2' Deverá ser previamente obtida a anuência expressa das
empresas envolvidas no país exportador, antes da realização da
visita.
§ 3' Obtida a anuência de que trata o parágrafo anterior, as
autoridades do país exportador serão informadas de imediato, por
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nota, dos nomes e endereços das empresas que serão visitadas, bem
como as datas previstas para as visitas.
§ 4" As empresas envolvidas serão informadas com suficiente
antecedência sobre a visita.
§ 5" Visitas destinadas a explicar o questionário, de que trata
o caput do art. 27, poderão ser realizadas apenas a pedido da empresa
produtora ou exportadora e só poderão ocorrer se a Secex notificar
representante do país em questão e este não fizer objeção à visita.
§ 6" A visita será realizada após a restituição do questionário,
a menos que a empresa concorde com o contrário e que o governo do
país exportador esteja informado da visita antecipada e não faça
objeção.
§ 7" Antes da visita, será levada ao conhecimento das empresas
envolvidas a natureza geral da informação pretendida, e poderão ser
formulados, durante a visita, pedidos de esclarecimentos suplementares em conseqüência da informação obtida.
§ 8" As respostas aos pedidos de informação ou às perguntas
formuladas pelas autoridades ou empresas do país exportador essenciais ao bom resultado da investigação in loco deverão, sempre que
possível, ser fornecidas antes que se realize a visita.

CAPÍTULO II
Da Melhor Informação Disponível
Art. 66. Tão logo aberta a investigação, serão especificadas,
pormenorizadamente, as informações requeridas às partes envolvidas e a forma pela qual tais informações deverão estar estruturadas
na resposta da parte interessada, bem como os prazos de entrega.
§ I" A parte será notificada de que o não fornecimento da
informação, dentro do prazo fixado, permitirá estabelecer determinações com base nos fatos disponíveis, entre eles os contidos na petição
de abertura da investigação.

§ 2" Ao se formular as determinações, levar-se-á em conta as
informações verificáveis que tenham sido adequadamente apresentaUol. LeÍS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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das e que, 'portanto, possam ser utilizadas na investigação sem
dificuldades e tenham sido apresentadas tempestivamente.
§ 3º Caso a Secex não aceite uma informação, esta comunicará,
imediatamente, à parte o motivo da recusa, a fim de que a mesma
possa fornecer novas explicações, dentro de prazos estabelecidos,
respeitados os limites de duração da investigação. Caso as explicações
não sejam satisfatórias, as razões da recusa deverão constar dos atos
que contenham qualquer decisão ou determinação.

§ 4' Caso uma parte interessada não forneça informação solicitada ou fornecê-la parcialmente e esta informação relevante não seja
trazida ao conhecimento das autoridades investigadoras, o resultado
poderá ser menos favorável àquela parte do que seria caso a mesma
tivesse cooperado.
§ 5' Caso na formulação das determinações sejam utilizadas
informações de fontes secundárias, inclusive aquelas fornecidas na
petição, buscar-se-á compará-las com informações de fontes independentes ou com aqueles provenientes de outras partes interessadas.

§ 6' A Secex poderá solicitar que uma parte interessada forneça
suas respostas em linguagem de computador.
§ 7' A parte interessada, que não mantiver contabilidade informatizada ou a entrega de resposta neste sistema lhe representar
sobrecarga adicional, com o acréscimo injustificado de custos e dificuldades, ficará desobrigada de apresentá-la na forma do parágrafo
anterior.
§ 8' Sempre que a Secex não dispuser de meios específicos para
processar a informação, por tê-la recebido em linguagem de computador, não compatível com o seu sistema operacional, a informação
deverá ser fornecida sob a forma de documento escrito.
CAPÍTULO IH
Das Disposições Gerais

Art. 67. Os prazos previstos no presente decreto serão contados
de forma corrida.
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Art. 68. Os prazos de que trata este decreto poderão ser prorrogados uma única vez e por igual período, exceto aqueles em que a
prorrogação já se encontre estabelecida.
Art. 69. Os atos praticados em desacordo com as disposições
deste decreto serão nulos de pleno direito.
Art. 70. Os procedimentos estabelecidos neste decreto não impedirão as autoridades competentes de agir com presteza em relação
a quaisquer decisões ou determinações e não constituirão entrave ao
desembaraço aduaneiro.
Art. 71. Para os efeitos deste decreto, o termo indústria inclui
também as atividades ligadas à agricultura.
Art. 72. Os Ministros de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo e da Fazenda expedirão as normas complementares à execução deste decreto.
Art. 73. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de agosto de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Eduardo de Andrade Vieira
José Serra
DECRETO NQ 1.603, DE 24 DE AGOSTO DE 1995
Delega competência ao Ministro de Eetodo Chefe do Estado-Maior das Forças Ar·
madas para a prática do ato que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 12 do Decreto-Lei n Q200, de 25 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:

Art. 1Q É delegada competência ao Ministro de Estado Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas, obedecidas as disposições legais
e regulamentares, para expedir atos de aprovação dos candidatos
selecionados para matrícula nos cursos da Escola Superior de Guerra
(ESG), de que trata o art. 17 do Regulamento aprovado pelo Decreto
nQ1.327, de 5 de dezembro de 1994.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO NO 1.604, DE 24 DE AGOSTO DE 1995
Reduz as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre os
produtos que indica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4Q, inciso I, do Decreto-Lei n" 1.199, de 27 de dezembro de
1971,
DECRETA:

Art. 1Q Fica reduzida para cinco por cento a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os produtos
classificados no código 7308.40.0100 da Tabela de Incidência (Tipi)
aprovada pelo Decreto n Q97.410, de 23 de dezembro de 1988, com as
alterações decorrentes das modificações introduzidas na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias pelas Portarias do Ministro da Fazenda de nQs 73 e 677, de 11 de fevereiro e 23 de dezembro de 1994,
respectivamente.
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Art. 2" Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do IPI
incidente sobre os produtos classificados no código 8212.10.0200 da
Tipi.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N" 1.605, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei n!? 8.742,
de 7 de dezembro de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
DECRETA:

Art. 1" O Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), instituido pela Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem por objetivo
proporcionar recursos e meios para financiar o beneficio de prestação
continuada apoiar serviços, programas e projetos de assistência social.
Art. 2" Cabe ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
como órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social, por intermédio de sua Secretaria de Assistência
Social, gerir o Fundo Nacional de Assistência Social, sob orientação
e controle do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
§ 1" A proposta orçamentária do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS) constará das Políticas e Programas Anuais e Plurianuais do Governo e será submetida à apreciação e aprovação do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
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§ 2Q O orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) integrará o orçamento do Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 3 Q Constituirão receitas do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS):

I -

dotações orçamentárias da União;

II - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis
e imóveis, que venha a receber de organismos e entidades nacionais
e internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e
jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
III - contribuição social dos empregadores, incidentes sobre o
faturamento e o lucro;
IV - recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal;
V - receitas de aplicações de recursos do fundo, realizadas na
forma da lei;
VI - receitas provenientes da alienação de bens móveis da
União, no âmbito da assistência social;
VII -

transferência de outros fundos.
Q

Art. 4 O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos
provenientes das fontes sob sua responsabilidade, destinados à execução do orçamento do fundo a que se refere este decreto.
Art.5Q Os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) serão aplicados:
I - no pagamento do beneficio de prestação continuada, previsto nos arts. 20, 38 e 39 da Lei n Q 8.742, de 1993;
II - no apoio técnico e financeiro aos serviços e programas de
assistência social aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), obedecidas as prioridades estabelecidas no parágrafo
único do art. 23 da Lei n Q 8. 742, de 1993;
III - para atender, em conjunto com os Estados, o Distrito
Federal e os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência;
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IV - na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos à área da assistência social.

Parágrafo único. Excepcionalmente, o Presidente da República
poderá autorizar a aplicação de recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social na realização direta, por parte da União, de serviços e programas de assistência social aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Art. 6' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente
receberão recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
para financiamento das ações previstas no artigo anterior, após a
efetiva instituição e funcionamento dos respectivos:
I

Conselho de Assistência Social;

H -

Fundo de Assistência Social;

IH -

Plano de Assistência Social.

Parágrafo único. Excetuam-se deste artigo os recursos necessários ao atendimento do benefício de prestação continuada, de conformidade com o disposto no art. 35 da Lei n' 8.742, de 1993.
Art. 7' O repasse de recursos para as entidades e organizações
de assistência social, devidamente registradas no CNAS, será efetivado por intermédio dos Fundos Estaduais, Municipais e do Distrito
Federal, de acordo com os critérios estabelecidos pelos respectivos
conselhos.
Art. 8' A transferência de recursos para órgãos federais, Estados, Distrito Federal e Municípios processar-se-ão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou atos similares, obedecendo a
legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os planos
aprovados pelo CNAS.
Art. 9' As contas e os relatórios do gestor do Fundo Nacional
de Assistência Social (FNAS) serão submetidos à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), bimestralmente, de
forma sintética e, anualmente, de forma analítica.
Art. 10. Os repasses para Estados, Distrito Federal e Municípios obedecerão aos critérios aprovados pelo CNAS, estabelecidos por
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das pela Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência
e Assistência Social.

Art. 11. Sem prejuízo das competências estabelecidas neste
regnlamento, caberá ao gestor do Fnndo Nacional de Assistência
Social a missão de estimnlar a efetivação das contribuições e doações
de que trata o inciso II do art. 3º deste decreto.
Art. 12. As despesas decorrentes dos pagamentos aos beneficiários da Renda Mensal Vitalícia, concedida até 31 de dezembro de
1995 nos termos do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
permanecem sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e não constituem encargo do Fnndo Nacional de Assistência Social.
Art. 13. No exercício de 1995, o repasse dos recursos a que se
refere o art. 7º deste decreto será feito diretamente às entidades ali
mencionadas, nos termos dos respectivos convênios celebrados entre
elas e a extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA).
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
DECRETO Nº 1.606, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Dá rwva redação ao art. 3º do Decreto
n" 74.557, de 12 desetembro de 1974, que cria
a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM).

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

Art. 1" O art. 3" do Decreto n" 74.557, de 12 de setembro de
1974, que cria a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" A Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar, coordenada pelo Ministro de Estado da Marinha, será
integrada por um representante de cada Ministério e Orgãos a
seguir indicados:
I daCIRM;
11

da Marinha, que acumulará as funções de Secretário
das Relações Exteriores;

111

dos Transportes;

IV

da Educação e do Desporto;

V
VI
VII

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
de Minas e Energia;
da Ciência e Tecnologia;

VIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
IX
X

do Planejamento e Orçamento;
Casa Civil da Presidência da República;

XI
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República.
.......................................................................................................»

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 1.577, de 2 de agosto de 1995.
Brasília, 25 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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DECRETO Nº 1.607, DE 28 DE AGOSTO DE 1995
Institui a Comissão Nacional de POPUH
lação e Desenvolvimento (CNPD)~ edá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e tendo em vista as
recomendações do Programa de Ação Mundial, aprovado pela Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo,
1994),
DECRETA:
Art. 1" Fica instituída a Comissão Nacional de População e
Desenvolvimento (CNPD), com a finalidade de contribuir para a
formulação de políticas e implementação de ações integradas relativas à população e ao desenvolvimento, conforme recomendações
contidas no Programa de Ação Mundial, bem como monitorar, avaliar
e revisar a execução dessas políticas e ações.
Art. 2" Compete à Comissão Nacional de População e Desenvolvimento:
I - estimular e apoiar a elaboração de estudos atualizados
da situação populacional nacional, regional e municipal;
n - reunir, sistematizar, avaliar e divulgar informações coletadas junto às áreas afetas ao tema população e desenvolvimento;
In - promover análises do impacto demográfico das políticas
governamentais e das ações da iniciativa privada;
IV - estabelecer diálogo permanente com instituições e entidades, nacionais e internacionais, cujos objetivos e atividades possam
trazer contribuição relevante para as questões de população e desenvolvimento;
V - identificar e considerar as demandas da sociedade no
tocante às questões de população e desenvolvimento;
VI - estimular a progressão, integração e compatibilização
dos diversos sistemas de produção de informações na área de população e desenvolvimento;
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VII - sistematizar informações sobre os recursos disponíveis,
públicos e privados, nacionais e estrangeiros, e contribuir para a
mobilização de novos recursos para programas e ações na área de
população e desenvolvimento, a fim de sugerir prioridades e otimizar
sua aplicação;
VIII - promover iniciativas destinadas a ampliar a capacitação,
o treinamento e o ensino na área dos estudos de população e desenvolvimento;
IX - contribuir para melhorar o acesso dos vários segmentos
da sociedade a serviços de informação, educação e comunicação sobre
as questões de população e desenvolvimento.
Art. 3' Integram a comissão:
I -

um representante de cada órgão a seguir indicado:

a) Ministério do Planejamento e Orçamento;

b) Ministério da Justiça;

c) Ministério das Relações Exteriores;
d) Ministério da Educação e do Desporto;
e) Ministério do Trabalho;

fJ Ministério da Previdência e Assistência Social;
g) Ministério da Saúde;
h) Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
i) Secretaria-Geral da Presidência da República;

j) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

II - oito representantes vinculados ou não a entidades representativas da sociedade civil, designados pelo Presidente da República.
§ l' Os representantes a que se refere o inciso I serão designados pelo Presidente da República, mediante indicação dos titulares
dos órgãos representados.
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§ 2º O Presidente da República designará o Presidente da Comissão, dentre os membros referidos nos incisos I e 11.
§ 3º As funções dos membros da comissão não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante.
Art. 4º A comissão poderá convidar, como observadores, representantes de outros órgãos da administração federal, estadual e
municipal, e de entidades privadas, inclusive organizações não-governamentais, cuja colaboração seja necessária ao cumprimento de suas
atribuições.
Art. 5º O Miuistério do Planejamento e Orçamento assegurará
o apoio técnico e administrativo indispensável ao funcionamento da

comissão.

Art. 6º A comissão deverá elaborar e aprovar o seu regimento
interno, no prazo de sessenta dias a partir de sua instalação.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO Nº 1.608, DE 28 DE AGOSTO DE 1995
Vincula o Conselho Diretor do Fundo de
Participação PIS-Pasep à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e
revoga o Decreto n' 931, de 15.9.1993.

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

Art. 1º O Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, criado pelo Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, passa a
vincular-se à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da FazenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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da, a qual proverá os recursos humauos, finauceiros e materiais
necessários ao seu funcionamento.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n? 931, de 15 de setembro de 1993.
Brasília, 28 de agosto de 1995, 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 1.609, DE 28 DE AGOSTO DE 1995
Promulga oAcordo Quadro de Coopera.
ção Financeira, entre a República Federativa
do Brasil e o Banco Europeu deInvestimento,

de 19 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Consideraudo que a República Federativa do Brasil e o Bauco
Europeu de Investimento assinaram, em 19 de dezembro de 1994, o
Acordo Quadro de Cooperação Finauceira;
Consideraudo que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 85, de 30 de maio de 1995;
Consideraudo que o acordo entrou em vigor em 21 de junho de
1995, nos termos de seu art. 14,
DECRETA:

Art. 1" O Acordo Quadro de Cooperação Finauceira, firmado
entre a República Federativa do Brasil e o Bauco Europeu de Investimento, em Luxemburgo, em 19 de dezembro de 1994, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 29.8.1995, págs. 13242113243.
DECRETO Nº 1.610, DE 28 DE AGOSTO DE 1995
Promulga o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte Marítimo, entre
a República Federativa do Brasíl e a República Federal da Alemanha; de 17 de novembro de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que a República Federativa do Brasil e a República
Federal da Alemanha assinaram em 17 de novembro de 1992, em
Brasília, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte
Marítimo;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse protocolo
por meio do Decreto Legislativo nº 40, de 5 de abril de 1995;
Considerando que o protocolo entrou em vigor em maio de 1995,
nos termos de seu art. 2Q,
DECRETA:

Art. 1e O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte
Marítimo, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha, em Brasília, em 17 de novembro de 1992,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 29.8.1995, pág. 13243.
DECRETO N' 1.611, DE 28 DE AGOSTO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Administrativa Mútua para a Prevenção, a
Pesquisa e a Repressão às InfraçãesAduaneiras, entre o Governo da República Federotimi
do Brasil e o Governo da República Francesa,
de 18 de março de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa assinaram, em Brasília, o Acordo
sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras;
Considerando que o Congresso Nacionai aprovou esse acordo por
meio de Decreto Legislativo nº 80, de 9 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em I" de setembro
de 1995, nos termos do § l' de seu art. XIII,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para
a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, em Brasília, em 18 de março de 1993,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Cal. Leis H.ep. Fed. Brasü• Brastna,
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado uo DO de 29.8.1995, pág. 13244.
DECRETO Nº 1.612, DE 28 DE AGOSTO DE 1995
Reduz alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Titulas ou Valores Mobiliários (IOF),
nas operações de crédito que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 1º, parágrafo único, e 7º da Lei nº 8.894,
de 21 de junho de 1994,
DECRETA:

Art. 1º Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF), incidente sobre as operações de crédito realízadas
pelas instituições financeiras que, cumulativamente, atendam às
seguintes condições:
I - que o mutuário final seja pessoa fisica ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 2º, inciso Il, da Lei nº 8.864, de 28
de março de 1994;
II - que os recursos sejam captados, diretamente, do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pelo art. 10 da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, ou dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste, respectivamente' FNO, FNE e FCO, regulados pela Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.

3478

IH - que os recursos sejam destinados, especificamente, à implementação de programas de geração de emprego e renda, previstos no
parágrafo único do art. 1Qdo Decreto nQ1.366, de 12 de janeiro de 1995.
Parágrafo único. O Secretário-Executivo do Programa Comunidade Solidária publicará, no Diário Oficial da União, ato declaratório
relacionando os programas referidos no inciso IH deste artigo.
Art. 2Q O descumprimento de qualquer das condições estipuladas no artigo anterior sujeitará a instituição financeira ao recolhimento do imposto e acréscimos legais.
Art. 3Q A redução de alíquota aplicar-se-á aos fatos geradores
ocorridos a partir da data de vigência deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO NQ 1.613, DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Declara transferidos os cargos que men·
dona.

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

Art. 1Q Os cargos transferidos ao Ministério da Fazenda, oriundos das Secretarias de Controle Interno de Ministérios Civis, são os
constantes do anexo a este decreto.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
cor, LeIS jtep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.
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DECRETO N· 1.614, DE 30 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o remanejamento de cargos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Ficam remanejados do Miuistério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério das Comunicações,
dois cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 102.5, oriundos da extinção de órgãos da Admiuistração Pública Federal, a serem alocados no Gabinete do Ministro de
Estado das Comunicações.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

'-'01. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3375-3480, ago. 1995.

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 31 DE JULHO DE 1995
Abre cws Orçamentos da União, em favor do Tribunal de Contas da Uníõo.crédito

suplementar no valor de R$3.425.461,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", incisos I, alínea a, e II, da Lei nO 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos da Uuião (Lei nO 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Tribunal de Contas da União,
crédito suplementar no valor de R$ 3.425.461,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e uni reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.8.1995, págs. 1148JJ11482.

(2) DECRETO DE 31 DE JULHO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$13.000,OO, para reforço de dotação consigo
nada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso lI, da Lei n Q 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n Q 8 . 9 S 0 , de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$13.000,OO
(treze mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
constante do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago.1995.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.8.1995. pág. 11482.

(3) DECRETO DE 31 DE JULHO DE 1995
Revoga o Decreto de 25 de maio de 1992
que autoriza o funcionamento do Curso de
Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Anápolis (GOJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e
15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada
pelo Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta
do Processo nº 23000.013813/94-28, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1s Fica revogado o Decreto de 25 de maio de 1992~ publicado no Diário Oficial da União, de 26 de maio de 1992, Seção I,
página 6463, que autoriza o funcionamento do Curso de Filosofia,
habilitação em licenciatura plena, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Anápolis, mantida pelo Instituto Educacional Anapolino, com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na datade sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. !.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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(4) DECRETO DE 31 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia da Faculdade São Domingos na
Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.000169/90-11, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, licenciatura plena, com habilitação em Magistério das Matérias
Pedagógicas do 2º Grau, a ser ministrado pela Faculdade São Domingos, mantida pelo Centro Itumbiarense de Ensino, com sede na
Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(5) DECRETO DE 31 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia do Instituto de Ciências Sociais e
Humanas na Cidade de Januária, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
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Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
processo nº 23001.000868/90-61, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1e Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, com habilitações em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º
GraU; Adnúnistração Escolar, para exercício nas escolas de 1a e 2º
graUS; Supervisão Escolar, para exercício nas escolas de 1s e 2º graus;
e Orientação Educacional, a ser ministrado pelo Instituto de Ciências
Sociais e Humanas, mantido pelo Centro de Educação Integrada do
Vale do São Francisco, com sede na Cidade de Januária, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(6) DECRETO DE 31 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia das Faculdades Integradas Maria Thereza na Cidade de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.000313/94-71, do Ministério da Educação e do
Desporto,
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DECRETA:

Art. lº Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, licenciatura plena, com habilitação em Magistério das Matérias
Pedagógicas do 2Q Grau; Administração Escolar, para exercício nas
escolas de 1Q e 2Q graus; Educação Pré-Escolar e Educação Especial
para os Deficientes da Audiocomunicação, a ser ministrado pelas
Faculdades Integradas Maria Thereza, mantidas pelo Instituto de
Ciências e Tecnologia Maria Thereza, com sede na Cidade de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(7) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1995 (*)
Institui Grupo de Análise e Pesquisa
para os fins que especifica, e dá outras providências.

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

Art.IQ Fica criado, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Grupo de Análise e Pesquisa (GAP) com o objetivo
de atuar como fórum de' estudos para as questões nacionais e internacionais, especialmente nas áreas econômica, social e política.
Art. 2Q · O GAP será-composto de:
I
um Conselho Consultivo;
II - uma Coordenadoria-Geral.
(*)

Republicado no DO de 16.8.1995 (pág. 3545 deste volume).
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Art. 3° Compete ao GAP desenvolver estudos e pesquisas, com
vistas a:
l-identificar problemas que possam afetar, a médio e longo
prazos, o desenvolvimento da sociedade brasileira;
II - antecipar situações que possam apresentar, no plano
interno ou externo, riscos aos interesses nacionais Ou novas oportunidades para a realização desses interesses;
III - sugerir providências de ação do governo, no que se relacione aos objetivos do grupo.
Art. 4° O Conselho Consultivo do GAP será composto de até dez
representantes das áreas governamental, acadêmica e da iniciativa
privada, designados pelo Presidente da República, e terá as seguintes
atribuições:
l-propor ao Coordenador-Geral temas de estudos e pesquisas a serem desenvolvidos pelo GAP;
II - discutir os planos de organização e de trabalho elaborados
pela Coordenadoria-Geral, a serem submetidos à aprovação do Presidente da República;
III - encaminhar os resultados e conclusões dos estudos e
pesquisas realizados pelo GAP ao Presidente da República e, quando
solicitado por este, auxiliá-lo na implementação de propostas de ação
recomendadas.
§ F O Conselho Consultivo reunir-se-á duas vezes ao ano ou
sempre que necessário, mediante convocação da Coordenadoria-Geral.

§ 2° A participação no conselho será considerada. serviçorelevante e não ensejará remuneração de qualquer espécie.
Art. 5° Para desenvolver as atividades executivas do GAP, será
designado pelo Presidente da República um Coordenador-Geral, entre os Assessores Especiais da Presidência da República, com as
seguintes atribuições:
l-coordenar as ações do grupo e elaborar plano anual de
trabalho, a ser submetido ao Conselho Consultivo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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II - manter contatos com dirigentes de órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal, com vistas à consecução dos objetivos
do grupo;
III - propor ao Presidente da República ou realizar, por Sua
solicitação, projetos adicionais de estudos e pesquisas não previstos
no plano anual;
IV - orientar a formulação dos estudos e pesquisas a serem
empreendidos pelo grupo e supervisionar sua evolução;
V - manter contatos com instituições nacionais e internacionais, com vistas à consecução dos objetivos do grupo;
VI - apresentar relatório ao Presidente da República sobre os
resultados dos estudos e pesquisas empreendidos pelo grupo.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

(8) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1995

Dá nova redação ao art. 8º dos Estatutos da Indústria de Material Bélico da Brasil
(Imbel), aprovados pelo Decreto n" 97. 752, de
16 de maio de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e o art. 5º da Lei nº
6.227, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei nº 7.096, de 10 de maio
de 1983,
'-'01. LeIS

Hep. Fed. Brasil, Brasília,
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DECRETA:

Art. 1· O art. 8· dos Estatutos da Indústria de Material Bélico
do Brasil (Imbel), aprovados pelo Decreto n? 97.752, de 16 de maio de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8· Independentemente de reforma estatutária, o Capital Social da Imbel poderá ser aumentado até o limite de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), por deliberação do
Conselho de Administração, nos termos do art. 168 da Lei n"
6.404, de 15 de dezembro de 1976.»
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revoga-se o Decreto de 19 de maio de 1994, que alterou
os Estatutos da Imbel.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Zenildo de Lucena
(9) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em favor de diversos 6rgõoe, crédito suplementar no valor de R$
98.613.423,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, de que trata a Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de R$ 98.613.423,00
Ocí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago.
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(noventa e oito milhões, seiscentos e treze mil e quatrocentos e vinte
e três reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações, conforme
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3" Em decorrência da abertura do presente decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades indicadas, na forma do Anexo lI!.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 4.8.1995, págs. 11704111705.

(10) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRDJ, crédito suplementar, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
a autorização contida no art. 11 da Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de
1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento de Investimento, de que trata
a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, crédito suplementar no valor
de R$ 9.627.600,00· (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil e
seiscentos reais), em favor da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481.3542, ago. 1995.
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, confonne indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174· da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 4.8.1995, pág. 11706.

(11) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em [avor do Ministério da Cultura, crédito suplementar IW valor de R$ 4.050.000,00, para
reforço de dotações consignadas MS vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos da União, de que trata a Lei
n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e
cinqüenta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
constante do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174° da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no'Dô de 8.8.1995, págs. 11865/11866.

(12) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 2.693.580,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, incisos I, alínea a, e Il, da Lei nO 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 2.693.580,00 (dois milhões, seiscentos e
noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1995, págs. 11866/11867.

(13) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Aeronáutica e do
Exército, crédito suplementar no valor de R$
139.804.269,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso III, alínea b, da Lei úº 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor dos Ministérios da Aeronáutica e
do Exército, crédito suplementar no valor de R$ 139.804.269,00 (cento
e trínta e nove milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e sessenta
e nove reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, na forma dos Anexos de II a V deste decreto, nos montantes
especificados.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1995, págs.11867/11868.

(14) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Análise de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Birígui, com sede na Cidade de Birigíii, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de São Paulo nº 203/95, de 13 de
março de 1995, conforme consta do Processo nº 23123.001572/95-50,
do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Análise
de Sistemas, a ser ministrado pela Faculdade de Tecnologia de
Bírigüi, mantida pela Fundação Municipal de Ensino de Birigüi, com
sede na Cidade de Birigüi, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
.....U!.
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(15) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilitação em Supervisão Escolar, para exercícios
nas escolas de 1!! e 2º graus, do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Cíências e Letras, com sede na Cidade de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15
do Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada
pelo Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais nº
173/95, de 23 de fevereiro de 1995, conforme consta do Processo nº
23123.001133/95-10, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1e Fica autorizado o funcionamento da habilitação em
Supervisão Escolar, para exercícios nas escolas de 1º e 2º graus, do
Curso de Pedagogia, a ser ministrada pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, mantida pela Autarquia Municipal de Poços de
Caldas, com sede na Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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(16) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Letras da Faculdade São Domingos, com
sede na Cidade de ltumbiara, Estado de
Goiás

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n· 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n· 1.334, de 8 de dezembro de 1994, conforme consta do
Processo n· 23001.000168/90-40, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Letras,
com habilitação em Português/Inglês e respectivas Literaturas, a ser
ministrado pela Faculdade São Domingos, mantida pelo Centro Itumbiarense de Ensino, com sede na Cidade de Itumbiara, Estado de
Goiás.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(17) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilitaçãoem Biologia, do Curso de Licenciatura em
Ciências, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
\001. LeIS jxep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n Q 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n Q 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais n Q 434, de 5 de
julho de 1994, conforme consta do Processo n Q 23123.001132/95-57,
do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento da habilitação em
Biologia, do Curso de Licenciatura em Ciências, a ser ministrada pela
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Carangola, mantida pela
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola,
com sede na Cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(18) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Música, com habilitações em Instrumento e
Canto, do Instituto Estadual Carlos Gomes,
com sede na Cidade de Belém, Estado do
Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n Q 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n Q 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n Q 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação do Pará n Q 283/94, de 3 de
novembro de 1994, conforme consta do Processo n" 23000.000970/9554, do Ministério da Educação e do Desporto,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3481-3542, age. 1995.
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DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Música,
com habilitações em Instrumento e Canto, a ser ministrado pelo
Instituto Estadual Carlos Gomes, mantido pela Fundação Carlos
Gomes, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(19) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento do' Curso de
Pedagogia da Faculdade Cândido Rondon,
com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n· 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n· 1.334, de 8 de dezembro de 1994, conforme consta do
Processo n·23001.000632/90-25, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, com habilitações em Magistério das Séries Iniciais do 1· Grau,
Magistério das Matérias Pedagógicas do 2· Grau e Supervisão Escolar
para exercício nas escolas de 1· e 2· graus, a ser ministrado pela
Faculdade Cândido Rondon, mantida pela Associação Educacional
Presidente Dutra, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOS.O
Paulo Renato Souza
(20) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza· o funcionamento do Curso de
Comunicação Social da Faculdade Cândido
Rondon, com sede na Cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, conforme consta do
Processo nº 23001.000626/90-22, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, a ser
ministrado pela Faculdade Cândido Rondon, mantida pela Associação Educacional Presidente Dutra, com sede na Cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
'-'01. LeIS
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(21) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilitação em Biologia do Curso de Licenciatura em
Ciências da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Santo André, com sede na Cidade
de Santo André, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n· 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de São Paulo n· 113, de 8 de março
de 1995, conforme consta do Processo n· 23123.001177/95-95, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento da habilitação em
Biologia, do Curso de Licenciatura em Ciências, a ser ministrada pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, mantida
pela Fundação Santo André, com sede na Cidade de Santo André,
Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(22) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o encerramento de filial do
Hollandsche Bank - UNIE N. V. (Banco
Holandês Unido S.A.).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 10, § 2·, da Lei n· 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 61, §
3·, do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, e considerando
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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o pedido formulado peloHollandsche Bank - UNIE N .V. para encerrar
as atividades de sua filial, continuando a atuar no País por intermédio
de instituição financeira brasileira, sob seu controle indireto,
DECRETA:

Art. 1º Fica cancelada a autorização para funcionar no País,
concedida ao Hollandsche Bank - UNIE N. V. (Banco Holandês
Unido S.A.) pelo Decreto nº 12.386, de 31 de janeiro de 1917.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se os Decretos nºs 12.386, de 31 de janeiro de
1917,24.057, de 28 de março de 1934, 51.390, de 5 dejaneiro de 1962,
94.422, de 10 de junho de 1987, e 96.454, de 2 de agosto de 1988.
Brasília, 8 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(23) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1995 (*)
Dispõe sobre o ingresso Rabobank Nederland (Holanda) no Sistema Financeiro
Nac.ional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
. lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionaís Transitórias, e nos arts. 10, § 2º, e 18 da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964,
(*)

Retificado no DO de 16.8.1995 (pág. 3550 deste volume).
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DECRETA:

Art. 1· Fica o Rabobank Nederland, instituição financeira com
sede em Utrecht, Holanda, autorizado a constituir uma instituição
financeira no Brasil, respeitados os dispositivos legais e regulamentares vigentes.
Art. 2· Ü Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1995; 174· da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(24)DECRETÓ DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis de Ponta Porã, com sede na
Cidade de Ponta Porã, Estado de Mato'Grossoda Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n· '1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n· 1.334, de 8 de dezembro de 1994, conforme consta do
Processo n· 23001.000388/90-46, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis de
Ponta Porã, mantida pelo Centro Educacional de Ponta Porã, com
sede na Cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(25) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas de Cascavel, com sede na Cidade
de Cascavel, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, conforme consta do
Processo nº 23001.000669/90-35, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso Ode Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de
Cascavel, mantida pela União Educacional de Cascavel, com sede na
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
°

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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(26) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade Cândido
Rondon, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n Q 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n Q 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, conforme consta do
Processo n Q 23001.000633/90-98, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade Cândido Rondon, mantida pela Associação Educacional Presidente Dutra, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(27) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
fauor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 406.769,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
GOL LeIS !<ep. b'ed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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autorização contida no art. 6", inciso UI, alínea b, da Lei n· 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 406.769,00 (quatrocentos e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.8.1995, págs. 12309/12310.

(28) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar rw valor de R$ 444.899,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso Ill, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 444.899,00 (quatrocentos e quarenta e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, age.
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quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais), para atender à progra_
mação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anterio_
res, provenientes de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 1994, na forma do Anexo II deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República;
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.8.1995, pág. 12310.

(29) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar na valor de R$ 3.611.893,00,
para reforço de dotações consignadas rw vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 3.611.893,00 (três milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos noventa e três reais), para atender à
programação constante no Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Ficam alteradas as receitas das entidades beneficiárias
deste crédito, conforme indicadas nos Anexos III e IV deste decreto.

Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Brasília, 14 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 15.8.1995, pág.12311.

(30) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valorde R$ 609.000,00, para
reforço de dotação consignada 7W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, incisos I, alínea a, e lI, da Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n Q 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Brasília, 14 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.8.1995, págs. 12311/12312.

(31) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
R$ 7.155.000,00, em favor do Ministério do
Bem-Estar Social - (em extinção), para re·
forço de dotações consignadas no vigente oro
çamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso IH, alínea b, da Lei n Q 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
do Bem-Estar Social - (em extinção), crédito suplementar no valor
de R$ 7.155.000,00 (sete milhões e cento e cinqüenta e cinco mil reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução dos disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios
anteriores, provenientes de superávit financeiro, apurado no balanço
patrimonial do exercício de 1994, na forma do Anexo H deste decreto,
no montante especificado.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.8.1995, pág. 12312.

(32) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores Nova Esperança, com sede
na Cidade de São Mateus (ES), e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do seu regulamento, aprovado pelo Decreto n' 50.517, de 2 de maio
de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação de Moradores Nova Esperança, com sede na Cidade
de São Mateus, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC n'
27.559.384/0001-33 (Processo MJ n' 6.923/93-96);
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cambé,
com sede na Cidade de Cambé, Estado do Paraná, portadora do CGC
n' 77.442.234/0001-13 (Processo MJ n' 16.079/93-66);
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n' 17.214.743/0001-67 (Processo MJ n' 25.331/94-45);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.

3510
Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes, com sede na Cidade de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, portadora dooCGC n'
52.580.826/0001-70 (Processo MJ n' 27/94-02);
Centro Comunitário São Benedito, com sede na Cidade de Lins,
Estado de São Paulo, portador do CGC n' 49.863.954/0001-17 (Processo MJ n' 16.473/94-49);
Centro de Atividade Nilo Coelho, com sede na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, portador do CGC n? 10.728.681/0001-62
(Processo MJ n? 3.029/94-36);
Fundação Bahiana de Cardiologia, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, portadora do CGC n' 16.475.154/0001-70 (Processo MJ n' 14.158/93-60);
Grupo Tortura Nunca Mais, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador do CGC n' 65.080.574/0001-62 (Processo MJ n' 2.549/94);
Hospital Maternidade Guaraçai, com sede na Cidade de Guaraçaí, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 48.420.335/0001-95
(Processo MJ n' 75.642177).

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(33) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Cria o Grupo Interministerial de Implementação das Decisões da Cúpula das Américas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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DECRETA:
Art. 12 Fica criado o Grupo Interministerial de Implementação
das Decisões da Cúpula das Américas (Gica),
Art. 22 Compete ao Gica tratar da coordenação, em âmbito
nacional, da implementação das decisões emanadas da Cúpula das
Américas, realizada na Cidade de Miami (EUA), nos dias 9 e 11 de
dezembro de 1994.
Art. 32 O Gica será presidido pelo Secretário-Geral das Relações
Exteriores e integrado pelos Secretários-Executivos dos seguintes
Ministérios:
III -

da Justiça;
da Fazenda;

III -

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

IV -

da Educação e do Desporto;

V- daSaúde;
VI- da Indústria, do Comércio e do Turismo;
VII VIII IX -

do Planejamento e Orçamento;
da Ciência e Tecnologia;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal.
§ 12 O Gica poderá convidar, para participar de seus trabalhos,

representantes de outros ministérios e de órgãos da Administração
Pública Federal, bem como de entidades da sociedade civil.
§ 22 As tarefas de secretariado do Gica serão exercidas pelo
Gabinete do Secretário~Geral das Relações Exteriores.

Art. 42 O Gica definirá seu programa de trabalho e a periodicidade de suas reuniões, podendo, sempre que necessário, criar subgrupos para o tratamento de temas específicos.
Art. 52 A participação no Gica será considerada serviço relevante e não será remunerada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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Art. 6Q O Gica concluirá seus trabalhos no prazo de dois anos,
contados da publicação deste decreto.
Art. 7Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(34) DECRETO DE 16 DE AGOSTO DE 1995
Autoriza a Médicos sem Fronteiras a
instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1Q do art. 11 do Decreto-Lei n? 4.657, de 4 de setembro de 1942
- Lei de Introdução ao Código Civil -, e o que consta do Processo nQ
19.104193-18, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
Médicos sem Fronteiras, com sede em Genebra, eh, Malombré 10 1206, Suíça.
Art. 2Q As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3Q Fica a associação referida no art. 1Q obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO
«MÉDICOS SEM FRONTEIRAS"

TÍTULO I - Denominação, sede, duração, objetivo
Artigo I - Nome, duração sede
Com o. nome Médicins sans Frontieres - Sectiori suisse, Aertze
ohne Grenzen, Médici senza Frontiera (Médicos sem Fronteiras), foi
constituída em 3 de julho de 1981 uma associação organizada corporativamente nos termos dos artigos 60 e seguintes do Código Civil
Suíço.
Sua sede é em Genebra, ch. Malombré 10 - 1206, Genebra.
Pode ser transferido para qualquer outro lugar da Suíça por
decisão da direcção.
Sua duração é ilimitada.
Artigo 2 - Objectivo
1. A associação tem como objectivo:
a) reunir sem discriminação nem exclusão todos os médicos

e pessoas das profissões médicas e paramédicas, voluntários para levar sua assistência às populações assoladas
por cataclismos, acidentes colectivos ou situações de beligerância;
b) mobilizar em favor dessas populações todos os meios hu-

manitários ao seu dispor para lhes proporcionar socorros
dentro dos prazos mais breves possíveis, com a eficiência,
a competência e a dedicação necessárias;
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c) procurar todas as colaborações nacionais e internacionais
adequadas para permitir e satisfazer a sua missão em
todas as partes do mundo onde podem ter que vir a servir.
2. A associação põe-se ao dispor dos organismos internacionais,
dos governos ou das autoridades constituídas dos países assolados,
bem como das organizações públicas ou privadas e das colectividades
nacionais ou regionais que, nesses mesmos países, recorrem a ela. A
associação reserva-se o direito de tomar a iniciativa de enviar, na
medida das suas possibilidades, equipes de socorro de emergência às
populações assoladas. A associação reserva-se igualmente o direito
de recusar a sua participação, quer por decisão da direcção quer, em
recurso, por decisão da Assembléia Geral.
3. Sempre na medida de seus meios materiais e com vistas a
melhor capacidade de intervenção médica de emergência, a associação prevê de pôr a funcionar, nas principais universidades da SUíça,
institutos médicos ou organizações, os meios de reciclagem e de treino
indispensáveis para os seus membros que terão de intervir no terreno.
4. A associação adopta uma carta que consta do anexo aos
estatutos. No momento da sua adesão, todos os aderentes deverão
declarar por sua honra que têm pleno conhecimento dessa Carta e
comprometer-se a respeitá-la e a sujeitar-se a ela durante a duração
de sua adesão à associação.

TÍTULO TI - Membros
Artigo 3 - Definição
A associação é composta por:
membros fundadores e associados
membros correspondentes
membros benfeitores.
A qualidade de membro é intransmissível.
Artigo 4 - Membros fundadores e associados
Beneficiam de pleno direito da qualidade membros, fundadores
os participantes à Assembléia Geral constitutiva de 3 de julho de
1981.
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A qualidade de membro fundador é intransmissível.
Os membros associados adquirem essa qualidade por cooptação
dos membros fundadores e associados, com as condições fixadas por
um regulamento de ordem interior.
Artigo 5 - Membros correspondentes
Os membros correspondentes são:
- as pessoas naturais com a qualidade de médico ou fazendo
parte de profissões médicas ou paramédicas;
- dentro dos limites de uma proposição de 15% dos membros
fundadores, associados e correspondentes, a associação pode aceitar
nesta qualidade pessoas cuja qualificação é de natureza a ajudá-la
nas suas tarefas.
Pagam uma quota anual de pelo menos Fr. 100.-- para os médicos
e de Fr. 50.-- para os não-médicos.
O pedido de admissão é dirigido ao presidente da associação que
o apresenta, para acordo, dentro do prazo de um mês, à direcção.
A decisão recusando uma admissão pode ser alvo de recurso do
interessado junto da Assembléia Geral. O auto de recurso deve ser
enviado ao presidente dentro do prazo de um mês a contar da
notificação da decisão de recusa.
A Assembléia Geral decide em última instância durante.. a sua
sessão imediatamente seguinte.
Artigo 6 - Membros benfeitores
Os membros benfeitores são pessoas naturais ou jurídicas susceptíveis de proporcionar favores importantes à associação ou que lhe
proporcionaram a sua ajuda por subvenções e cuja admissão foi
decidida pela direcção.
Os membros benfeitores ficam dispensados do pagamento da
quota anual.
Artigo 7 - Declarações públicas
Fica proibido aos membros da associação de fazer declarações,
comunicações escritas ou orais referindo-se à associação ou relativas
\..-01. LeIS
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às intervenções que ela efectua, efectuou ou vai efectuar, salvo delegação especial da direcção.
Qualquer ínfracção a esta proibição é sancionada por exclusão
imediata.
Artigo 8 - Perda da qualidade de membro
A qualidade de membro perde-se;
- Por demissão que deve ser dada por carta registada seis
meses antes do fim do ano civil e dirigida ao presidente da associação.
A demissão entra em vigor ao vencer o ano civil em curso.
- Por decisão da direcção por falta de pagamento da quota seis
meses após o seu vencimento, ou por justos motivos.
A direcção deve ouvir previamente o membro.
- Pela perda da qualidade de médico ou de membro de uma
profissão médica ou paramédica.
Pelo falecimento.
- Pelo não-respeito do art. 7 dos presentes estatutos.
Os membros demissionários ou excluídos, assim como os herdeiros dos membros falecidos, têm a obrigação de pagar as quotas
atrasadas ou as do ano corrente.
Artigo 9 - Responsabilidade financeira
Só o patrimônio da associação responde pelos compromissos
assumidos em seu nome. Nenhum dos membros da associação ou da
direcção responde pessoalmente pelos seus compromissos.

TÍTULO m - Organização
Artigo 10 - Órgãos
Os órgãos da associação são;
a Assembléia Geral;
- a direcção.
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A. Assembléia Geral
Artigo 11
A Assembléia Geral é o poder supremo da associação.
É composta pelos membros fundadores e associados, pelos membros correspondentes e pelos membros benfeitores.
A Assembléia é presidida pelo presidente da direcção ou, na falta
dele, pelo secretário ou, na falta deles, por um membro da direcção
delegado para esse fim por esta.
As funções de secretário são desempenhadas por um membro da
direcção designado pelo presidente.
É elaborada uma folha de presenças, assinada pelos membros da
associação que entram para a reunião e certificada pelo presidente e
o secretário.
Artigo 12 - Assembléia Geral Ordinária
A Assembléia Geral Ordinária realiza-se uma vez por ano, no
decorrer do primeiro semestre do ano.
Artigo 13 - Assembléia Geral Extraordinária
São convocadas Assembléias Gerais Extraordinárias por decisão
da direcção ou a pedido escrito de um quinto dos membros fundadores
e associados, com indicação da ordem do dia.
Artigo 14 - Convocação
A direcção convoca por escrito cada membro da associação, quer
pessoalmente quer por via de imprensa.
A convocação indica a data, a hora e o local da Assembléia, assim
como a ordem do dia.
A convocação deve ser publicada ou expedida pelo menos quinze
dias completos antes da Assembléia Geral.
A Assembléia Geral Extraordinária deve ter lugar no mais
tardar dois meses após a publicação ou recepção do pedido de convocação.
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Artigo 15 - Competências
A Assembléia Geral Ordinária:
elege os membros da direcção e os controladores
fixa a importãncia da quota
aprova o relatório apresentado pela direcção acerca da gestão
e da situação financeira da associação
- decide, em último recurso, acerca das decisões tomadas pela
direcção em virtude dos arts. 5·, alínea 2, e 8, alínea 1 dos estatutos
-

vota o orçamento do exercício seguinte

---: autoriza quaisquer aquisições de prédios necessários para a
realização do objectivo da associação, quaisquer trocas e. vendas
desses prédios, bem como qualquer constituição de prenda imobiliária
e quaisquer empréstimos
-

decide acerca dos pontos da ordem do dia.

Uma proposta individual só pode ser alvo de voto se. tiver sido
apresentada por escrito à direcção pelo menos um mês antes da
Assembléia Geral. Essa proposta deve levar a assinatura de pelo
menos um terço dos membros fundadores e associados da associação.
A Assembléia Geral Extraordinária decide acerca dos pontos
fixados na sua ordem do dia pela direcção ou pelos membros que
pedirem a sua reunião. Só ela é competente para modificar os estatutos de qualquer ponto de vista, bem como as disposições da carta
anexa aos presentes estatutos.
Artigo 16 - Votações
As votações são feitas por mão erguida ou, se um décimo dos
membros fundadores e associados o solicitam, por voto secreto.

As decisões são tomadas por maioria de todos os membros
fundadores e associados presentes ou representados.
AAssembléia Geral só pode deliberar validamente se pelo menos
um quarto de seus membros estiverem presentes. Caso contrário, a
Assembléia Geral é novamente convocada em conformidade com o art.
14 dos estatutos e delibera validamente seja qual for o número de
Cal. Leis Rep.
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membros presentes ou representados. Fica reservado o art. 36 dos
estatutos.
Artigo 17 - Votos
Cada membro fundador e associado tem direito a um voto.
Os membros correspondentes ou benfeitores só têm direito a voz
consultativa.
Um membro fundador ou associado pode representar um ou
vários outros membros que lbe derem procuração escrita.
Artigo 18 - Acta
As deliberações da Assembléia Geral da associação são verificadas por actas redigidas num registro especial e assinadas pelo presidente da Assembléia e pelo secretário.
As cópias ou os extractos dessas actas a apresentarjudicialmente
ou noutros locais são assinados pelo presidente da direcção ou por dois
membros desta.

B. Direcção
Artigo 19 - Composição
A associação «Médicos sem Fronteiras» é dirigida e administrada
pela direcção, composta pelo menos por três membros fundadores ou
associados.
A Mesa da direcção é composta:
pelo presidente
-

pelo secretário

-

pelo tesoureiro

A direcção reparte ela própria suas funções entre os seus membros.
Artigo 20 - Duração das funções
Os membros da direcção são eleitos pela Assembléia Geral Ordinária para funções de três anos.
.
Um terço da direcção é renovado em cada Assembléia Geral
Ordinária.
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Durante os dois primeiros anos, os membros cessantes são designados por acordo amigável dentro da direcção ou, se não houver
acordo, por sorteio.

Os membros cessantes são reelegíveis.
Caso haja mais de dois postos vacantes simultaneamente na
direcção, convoca esta uma Assembléia Geral Extraordinária para
proceder, sem atraso, às substituições necessárias. O mandato dos
suplentes toma fim ao vencer o período para o qual os seus predecessores tinham sido eleitos.
Artigo 21 - Condições de elegíbilidade
Podem ser eleitos os .membros fundadores e associados ou os
membros correspondentes, contanto que a maioria dos membros da
direcção, e em particular o presidente e o secretário, tenham a
qualidade de médicos ou façam parte de uma profissão médica ou
paramédica.
Essa eleição confere ipso facto a qualidade de membro associado.
Artigo 22 - Reuniões
A direcção reúne por convocação do presidente ou a pedido de
dois membros seus.
A ordem do dia é fixada pelo presidente ou pelos membros que a
pedem.
Artigo 23 - Decisões
A direcção só pode deliberar validamente se pelo menos dois
membros seus estiverem presentes.
A direcção toma as suas decisões por maioria de todos os membros presentes.
Cada membro dispõe de um voto. Em caso de igualdade de votos,
o do presidente é preponderante.

É elaborada acta das deliberações.
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Artigo 24 - Competências
Compete à direcção tratar de tudo quanto não compete à Assembléia Geral e que, de maneira geral, interessa «Médicos sem Fronteiras», nomeadamente:
- nomear e revogar os empregados, fixar o seu salário
- alugar instalações, nelas efectuar as obras de reparação
necessárias
comprar e vender títulos, valores e outros bens mobiliários
determinar a utilização dos fundos da associação
abrir e administrar contas bancárias e contas de cheques
postais
decidir acerca da admissão e exclusão de membros
manter em dia e ao dispor da Assembléia Geral as actas das
Assembléias Gerais e das reuniões de direcção, bem como uma lista
dos meios técnicos, materiais e financeiros
- autorizar a transferência da sede social para outro lugar.
Para ser ajudada na sua tarefa, a direcção pode:
- ser assistida pelos comitês que decidir, cujas composição e
atribuições determina
- outorgar delegações permanentes ou temporárias para permitir que pelo menos um membro da direcção tome as decisões e
disposições de emergência com vistas a organizar uma intervenção
rápida de equipes de socorro. Essas delegações são revogadas automaticamente na véspera da Assembléia Geral Extraordinária que
deve proceder à eleição da nova direcção.
É redigida acta a cada delegação de poder.
Artigo 25 - Representação
A Associação «Médicos sem Fronteiras» fica comprometida pela
assinatura colectiva do presidente ou, em caso de impedimento, do
secretário e de um membro da direcção.
Fica reservado o art. 28, alínea 2 dos estatutos.
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Artigo 26 - Presidente
O presidente tem as competências seguintes:
preside a direcção e a Assembléia Geral
convoca a direcção
assegura a representação da associação «Médicos sem Fronteiras» nas suas relações exteriores com as autoridades, as organizações públicas ou privadas, a imprensa, as outras associações e
quaisquer outros terceiros; pode delegar as suas funções ao secretário
- desempenha qualquer outra tarefa que lhe seja cometida
pelos estatutos, pela Assembléia Geral, pela direcção ou pela lei.
Artigo 27 - Secretário
O secretário está encarregado:
- da redacção das actas das Assembléias Gerais e das reuniões
da direcção
das convocações
da correspondência
do registro dos membros
substitui o presidente em caso de impedimento deste
está praticularmente encarregado das relações internas da
associação e da organização dos meios materiais.
Encarrega-se além disso dos problemas especificamente médi-

coso
Artigo 28 - Tesoureiro
O tesoureiro está encarregado da contabilidade da associação.
Em caso de emergência, o tesoureiro pode assinar só os documentos de contabilidade para permitir uma intervenção eficaz e rápida.
Em caso de ausência ou de indisponibilidade, o tesoureiro delega a
sua assinatura a outro membro da direcção.
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TÍTULO IV -llilcursos
Artigo 29 - Recursos anuais
Os recursos da associação incluem:
a) as quotas pagas pelos membros, cuja importãncia e as taxas
são fixadas cada ano pela Assembléia Geral Ordinária por proposta
da direcção;
b) os rendimentos dos bens e valores que ela possui;
c) as subvenções do Estado, dos departamentos, dos municípios,
dos estabelecimentos públicos e de quaisquer organismos privados;
d) em geral, quaisquer outros recursos autorizados por lei.
As despesas eventuais que não estiverem cobertas pelos recursos
normais da associação serão alvo de contribuições complementares,
cuja importãncia será fixada cada ano pela Assembléia Geral Ordinária por proposta da direcção.
Artigo 30 - Exercício financeiro
O exercício financeiro começa em 1Q de janeiro e termina em 31
de dezembro.
Por excepção, o primeiro exercício começará em 3 de julho de
1981 e terminará em 31 de dezembro de 1981.
Artigo 31 - Fundo de reserva
Poderá ser constituído um fundo de reserva incluindo o excedente de receitas anuais em relação às despesas anuais.
Esse fundo de reserva será utilizado para pagar o preço de
aquisição dos prédios necessários para a realização do objectivo da
associação, para a sua instalação e arranjo, bem como para pagar
trabalhos de reconstrução ou reparações importantes.
TÍTULO V - Disposições diversas, modificação
dos estatutos, dissolução e liquidação
Artigo 32 - Carta
Uma carta, que consta em anexo aos estatutos, especifica as
obrigações e deveres dos membros em particular.
Todos os membros devem comprometer-se a respeitá-la.
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Não estão sujeitos a esse compromisso os membros correspon_
dentes ou benfeitores.
Artigo 33 - Regulamento interno
A direcção pode estabelecer um regulamento interno que especifica e interpreta o conteúdo dos estatutos.
Artigo 34 - Modificação dos estatutos

A Assembléia Geral Extraordinária é o único órgão competente
para modificar os estatutos.
A convocação deve mencionar o texto dos estatutos em vigor,
assim como as modificações propostas.

Artigo 35 - Dissolução

A dissolução da associação é da competência exclusiva da AssPl'"
bléia Geral Extraordinária.
A convocação deve indicar especialmente que se trata de dissolver a associação.

Artigo 36 - Decisão relativa à modificação dos estatutos,
à dissolução e à modificação da carta
Para decidir validamente a modificação dos estatutos, a dissolução ou a modificação da carta, a Assembléia Geral Extraordinária
deve reunir menos da metade dos seus membros.
Caso contrário, a Assembléia Geral Extraordinária é novamente
convocada dentro dos quinze dias seguintes; nesse caso, delibera
validamente seja qual for o número de membros presentes ou representados.
A decisão relativa a uma modificação dos estatutos e aquela
relativa à dissolução ou à modificação da carta são tomadas por
maioria dos dois terços dos membros fundadores e associados presentes ou representados.

Artigo 37 - Liquidação
Se a dissolução for decidida pela Assembléia Geral Extraordinária, a direcção fica encarregada de proceder à liquidação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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Artigo 38 - Atribuição dos bens da Associação
«Médicos sem Fronteiras»

Em caso de dissolução, a fortuna da associação é entregue a uma
associações que procuram realizar o mesmo objectivo que a
associação «Médicos sem Fronteiras».
Genebra, julho de 1981.
«MÉDICOS SEM FRONTEIRAS»
10, Chenim Malombré
CH-1206 GENEBRA
Tel.: 022147.15.00

OU várias

(35) DECRETO DE 16 DE AGOSTO DE 1995
Restabelece o título de utilidade pública
federal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 1e da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1e do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1a São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
às seguintes instituições:
- Associação Campograndense de Combate ao Cãncer, com
sede na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul,
portadora do CGC nº 03.221.702/0001-93 (Processo MJ nº 14.940/95);
- Associação Cristã Feminina de Belo Horizonte, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
.
nº 18.730.986/0001-10 (Processo MJ nº 14.446/95);
- Associação de Crédito e Assistência Rural do Território Federal de Rondônia, com sede na Cidade de Porto Velho, Estado de
Rondônia, portadora do CGC nº 05.888.813/0001-83 (Processo MJ nº
15.785/94);
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canela, com
sede na Cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC n? 90.934.449/0001-10 (Processo MJ n· 15.786/94-99);
- Associação São Roque, com sede na Cidade de Tamarana,
Distrito de Londrina, Estado do Paraná, portadora do CGC n?
77.198.208/0001-91 (Processo MJ n" 15.796/94).
Art. 2· As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do Decreto
n" 50.517/61, que regulamenta a Lei n'' 91135.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de agosto de 1995; 174· da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(36) DECRETO DE 16 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 341.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, age. 1995.
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e um mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1995, págs. 24476/24477.

(37) DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da
República, crédito suplementar no valor de
R$ 25.846,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de 19
da janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência
da República, crédito suplementar no valor de R$ 25.846,00 (vinte e
cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 18.8.1995, págs. 12591J12592.

(38) DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em [avor da Presidência da República, crédito SU~
plementar 1W valor de R$ 482.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na letra a, inciso I, do art. 6', da Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União (Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária consignada na Reserva de Contingência, indicada no Anexo II
deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito fica
alterada a Receita da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na
forma do Anexo III deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 18.08.1995, pág. 12592.

(39) DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas,
crédito especial no valor de R$ 88. 000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.084, de 11 de agosto de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Estado-Maior das Forças
Armadas, crédito especial no valor de R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito
milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
consignada à Reserva de Contingência, indicada no Anexo 11 deste
decreto, nos termos do art. 2', da Lei nº 9.084, de 11 de agosto de 1995,
no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 18.8.1995, pág. 12593.

(40) DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valordeR$ 870.836,00, para
reforço de dotações consignadas 1W, vigente
orçamento.

o

PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere. o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso 11, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art.·· P -Ficaabertoao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995),em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 870.836,00 (oitocentos e setenta
mil, oitocentos e trinta e seis reais), para atender programação
constante do Anexo I deste decreto.
.à

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1995, 1742 da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 18.8.1995, pág. 12593.

(41) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1995 .
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade Tecnológica Porto-alegrense, com sede na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nO 1.303, de 8 de novembro de 1994, naredação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nO 23001.000753/86-63, do Miuistério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Processamento de dados, a ser miuistrado pela Faculdade Tecnológica Porto-alegrense, mantida pela Sociedade Educacional Porto-Alegrense, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na. data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(42) DECRETO DE 23 DE AGOSTO DE 1995
Declara de utilidade pública federal a
Vinde Empreendimentos e Participações Sociais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1· e 2· da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e
art. 1· do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública federal a seguinte
instituição:
- Vinde Empreendimentos e Participações Sociais, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n· 00.243.699/0001-10 (Processo MJ n· 15.391/95-21).
Art. 2· A entidade acima relacionada fica obrigada a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Miuistério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha
sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5· do Decreto n·
50.517/61, que regulamenta a Lei n· 91/35.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(43) DECRETO DE 23 DE AGOSTO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário
e Executivo, créditos adicionais, TW valor de
R$2.534.151.320,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n Q 9.086, de 17 de agosto de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, de que trata a Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo,
crédito suplementar no valor de R$2.533.971.290,00 (dois bilhões,
quinhentos e trinta e três milhões, novecentos e setenta e um mil,
duzentos e noventa reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto, mediante o cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo H.
Parágrafo único. A programação indicada nos Anexos IH e IV
se refere às transferências intragovemamentais.
Art. 2Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social, de que
trata a Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério
da Saúde - Fundo Nacional de Saúde, crédito especial no valor de
R$180.030,00 (cento e oitenta mil e trinta reais), para atender à
programação indicada no Anexo V deste decreto, mediante o cancelamento da dotação orçamentária constante do Anexo VI.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração indireta, conforme demonstrado no Anexo VII deste decreto.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
.
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 24.8.1995, págs. 12944112960.

(44) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$
250.113,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo .em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n Q 8.980, de 19
.
de janeirode 1995; .
DECRETA:
Art.' 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião, de que trata
a Lei n Q . 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$
250.113,00 (duzentos e. cinqüenta mil e cento e treze reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anteriordecorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes do Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sUa publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.8.1995, pág. 13245.

(45) DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Dá nova redação ao art. 3º do Decreto
de 27 de abril de 1993, que institui, no Minis·
tério da Ciência e Tecnologia, a Comissão
Nacional de Capacitação Tecnológica da Indústria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' o art. 3º do Decreto de 27 de abril de 1993 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A comissão será presidida pelo Miuistro de Estado
da Ciência e Tecnologia e integrada pelos seguintes membros:
I - um do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo;
11- um do Estado-Maior das Forças Armadas (Emfa);
111 - um do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
IV - llm da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep);
V - um do Fórum de Secretários Estaduais de Ciência e
Tecnologia;
VI - um do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae);
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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VII - um do Departamento IntersindicaI de Estatísticas e
Estudos Sócioeconômico (Dieese);
VIII - um da Confederação NacionaI da Indústria (CNI);
IX - um das classes produtoras, indicado pela Associação
NacionaI de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais (Anpei);
X - três das classes produtoras.
§ 1· Os representantes referidos no inciso X serão designados
pelo Presidente da República, mediante indicação do Presidente da
Comissão, para mandato de dois anos, renovável por iguaI período.
§ 2· Os demais representantes serão indicados pelos dirigentes
dos respectivos órgãos e entidades e designados pelo Presidente da
Comissão.
§ 3· Para cada membro que compôe a comissão será indicado
um suplente, designado pelo Presidente da Comissão .»
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
(46) DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na aIínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, aIterado pela Lei n·
2.786, de 21 de maio de 1956,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.

3537
DECRETA:

Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Uberlãndia «2" - Uberlãndia <<7", em 138 kV, com origem na
estrutura n· 9 da linha de transmissão Uberlãndia «2" - Araguari
«2" e término na subestação Uberlãndia «7", localizada no Município
de Uberlãndia, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n· 48100.002203/95-64.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3· Os proprietários da área de terra referida no art. 1·
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 42 Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Cal. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3481-3542, ago. 1995.
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(47) DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão odmínistnuiva,
em favor da Light - Serviços de Eletricidade
S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Light - Serviços de
Eletricidade S.A., a área de terra situada na faixa de 25,00m de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada RASE
Tomás Coelho, em 138 kV, com origem na torre nº 6 da linha de
transmissão RASE Magno - Olaria e término na subestação Tomás
Coelho, localizada no Município do Rio de Janeiro, Estadodo Rio de
Janeiro, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo nº 48100.002088/95-28.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas, auxiliares, bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3481-3542, ago. 1995.

3539
Art. 42 Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(48) DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em fauor da Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo 8A., a oreade terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de
1954, e no Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra situada na faixa de vinte
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada RAE Juqueí, em 138 kV, com origem na torre n? 83 da linha de
transmissão São Sebastião-Bertioga II (Cesp) e término na estação
transformadora de distribuição Juqueí, localizada no Município de
São Sebastião, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha
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de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n"
48100.001642/94-88.
Art. 2" Fica reconhecida a conveniência de instituição de servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3" Os proprietários da área de terra referida no art. 1"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(49) DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que mencio-

na.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 dejulho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de
1954, e no Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
dezesseis metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Betim «3"fCopasa, em 69 kV, com origem na subestação
Betim 3 e término na subestação Copasa, localizada no Município de
Betim, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n"
48100.002204195-27.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de institnição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de
servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3· Os proprietários da área de terra referida no art. 1·
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.
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Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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REPUBLICAÇÕES

RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 33, DE 1995 (*)
Autoriza a União a prestargarantia em
operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado da Bahia, junto ao Banco
Internacional, para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd), no valor de até US$
105,000,000.00 (cento e cinco milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$
95.865.000,00 (noventa e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), em 28 de
abril de 1995, destinada a financiar a execução do Programa de Apoio às Comunidades
Rurais (produzir),

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96,
de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia em operação de crédito
(*)

Publicada no DO de 6.7.1995 (v. Coleção dos Leis. Brasília, 187(7l:2910,jul. 1995).
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externo, a ser contratada pelo Estado da Bahia junto ao Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
de até US$ 105,000,000.00 (cento e cinco milhões de dólares norteamericanos), equivalentes a R$ 95.865.000,00 (noventa e cinco
milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), em 28 de abril de
1995, destinada a financiar a execução do Programa de Apoio às
Comunidades Rurais (Produzir).

Art. 2' É o Estado da Bahia autorizado a contratar junto ao
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)
a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito externo a que se refere o art. l'
tem as seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: até US$ 105,000,000.00 (cento e cinco milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 95.865.000,00
(noventa e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), em
28 de abril de 1995,
b) juros: 0,5% a.a, (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualifred Borrowings, cotados no semestre precedente;
c) commitment charge: 0,75% a.a.(zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contado a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;

d) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados (FPE);
e) garantidor: República Federativa do Brasil;

fJ destinação dos recursos: financiamento do Programa de Apoio
às Comunidades Rurais (Produzir);
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 5.250,000.00 (cinco milhões, duzentos e
cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a
primeira em 15 de março de 2001 e a última em 15 de setembro de
2010;
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dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;
- commitment charge: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipnladas para O pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data
de assinatura do contrato.

Art. 4Q A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 1" bem como a prestação de garantia da União deverão
efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado
da data da publicação desta resolução.

Art. 5 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaQ

ção.
Senado Federal, 3 de agosto de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

DECRETO NÃO NUMERADO
(7) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1995 (*)
Institui Grupo de Análise e Pesquisa
para os fins que especifica e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
(*)

Publicado uo DO de 4.8.1995 (pág. 3486 deste volume).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

1~·/(~):~54~·~547,ago.

1995.

DECRETA:

Art. 1" Fica criado, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Grupo de Análise e Pesquisa (GAP), com o objetivo
de atuar como fórum de estudos para as questões nacionais e internacionais, especialmente nas áreas econômica, social e política.
Art. 2" O GAP será composto de:
I
II -

um Conselho Consultivo:
uma Coordenadoria-Geral.

Art. 3" Compete ao GAP desenvolver estudos e pesquisas, com
vistas a:

r - ídentificarproblemas que possam afetar, a médio e longo
prazos, o desenvolvimento da sociedade brasileira;
.
I l - antecipar situações que possam apresentar, no plano
interno ou externo, .riscos aos interesses nacionais ou novas oportuuidades para a realização desses interesses;
Hl - sugerir providências de ação do Governo, no que se relacione aos-objetivos do Grupo.
Art. 4" O Conselho Consultivo do GAP será composto de até
doze representantes das áreas governamentais, acadêmica e da iniciativa privada, designados pelo Presidente da República, e terá as
seguintes atribuições:
I - propor ao Coordenador-Geral temas de estudos e pesquisas a serem desenvolvidos pelo GAP;
II - discutir os planos de organização e de trabalho elaborados
pela Coordenadoria-Geral, a serem submetidos à aprovação do Presidente da República;

m - 'opinar sobre os resultados e conclusões dos estudos e
pesquisas realizados pelo GAP e auxiliar o Presidente da República,
por sua solicitação, na implementação de propostas de ação recomendadas.
§ 1" O Conselho Consultivo reunir-se-á duas vezes ao ano ou
sempre que necessário, mediante convocação da Coordenadoria-Geral.
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§ 2" A participação no conselho será considerada serviço relevante e não ensejará remuneração de qualquer espécie.

Art. 5" Para desenvolver as atividades executivas do GAP, será
designado pelo Presidente da República um Coordenador-Geral, entre os Assessores Especiais da Presidência da República, com as
seguintes atribuições:
I - coordenar as ações do grupo e elaborar plano anual de
trabalho, a ser submetido ao Conselho Consultivo;
11 - manter contatos com dirigentes de órgãos ou entidades da
Admirtistração Pública Federal, com vistas à consecução dos objetivos
do grupo;

111 - propor ao Presidente da República ou realizar, por sua
solicitação, projetos adicionais de estudos e pesquisas não previstos
no plano anual;
IV - orientar a formulação dos estudos e pesquisas a serem
empreendidos pelo grupo e supervisionar sua evolução;
V - manter contatos com instituições nacionais e internacíonais, com vistas à consecução dos objetivos do grupo;
VI - apresentar relatório ao Presidente da República sobre os
resultados dos estudos e pesquisas empreendidos pelo grupo.'
Art. 6" Este decreto entra em vigor nadata de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
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RETIFICAÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.109, DE 29 DE AGOSTO DE 1995 (*)

Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e o Fundo da Marinha
Mercante (FMM). e dá outras providências.

Retificação
Onde se lê:
«Art. 42 ••• e o art. 11 do Decreto-Lei n 2 7.742, de 20 de março
de 1989.»
Leia-se:
«Art. 42 ... e o art. 11 da Lei n2 7.742, de 20 de março de 1989.»
(*)

Publicada no DO de 30.8.1995 (pág. 3348 deste volume).

coi. Leis Kep. lI'ed. Brasu, Brasma,

ago. 1l;Jl;10.
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DECRETO

DECRETO N' 1.572, DE 28 DE JULHO DE 1995 (*)
Regulamenta a mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista e dá
outras providências.

Retificação

Na página 11415, I" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
'Paulo Paiua
DECRETO NÃO NUMERADO

(23) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1995 (**)
Dispõe sobre o ingresso do Rabobank
Nederland (Holanda) no Sistema Financeiro
Nacional, e dá outras providências.

Retificação

Na ementa, onde se lê: « •.• Rabobank Nederland (Holanda) ...»,
Leia-se: «Coóperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
(Rabobank Nederland) ~"'"
No art. 1·, onde se lê: "... Rabobank Nederland ...»,
Leia-se: Coóperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
(Rabobank Nederland) ...»,
(*) Publicado no DO de 31.7.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(7): 2978, jul.
1995).
(**) Publicado no DO de 9.8.1995 (pág. 3501 deste volume).
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outras providências. Publicado no DO de 24 de agosto de 1995.

3424

1.602 - Decreto de 23 de agosto de 1995 - Regulamenta as normas que
disciplinam os procedimentos administrativos, relativos à aplicação de
medidas antidumping. Publicado no no de 24 de agosto de 1995.

3426

1.603 - Decreto de 24 de agosto de 1995 - Delega competência ao Ministro
de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas para a prática
do ato que menciona. Publicado no DO de 25 de agosto de 1995.

3464

1.604 - Decreto de 24 de agosto de 1995 - Reduz as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos que indica.
Publicado no DO de 25 de agosto de 1995 .

3465

1.605 - Decreto de 25 de agosto de 1995 - Regulamenta o Fundo Nacional
de Assistência Social, instituído pela Lei n 2 8.742, de 7 de dezembro de
1993. Publicado no DO de 28 de agosto de 1995..........

3466

1.606 - Decreto de 25 de agosto de 1995 - Dá nova redação ao art. 3 do
Decreto n!! 74.557, de 12 de setembro de 1974, que cria a Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Publicado no DO de
28 de agosto de 1995.

3469

1.607 - Decreto de 28 de agosto de 1993 - Institui a Comissão Nacional de
População e Desenvolvimento (CNPD) e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1995.........................................................

3471

1.608 - Decreto de 28 de agosto de 1995 - Vincula o Conselho Diretor do
Fundo de Participação Pis-Pasep à Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda e revoga o Decreto n 2 931, de 15.9.1993. Publicado naDO de 29 de agosto de 1995.........

3473

1.609 - Decreto de 28 de agosto de 1995 - Promulga o Acordo Quadro de
Cooperação Financeira, entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Europeu de Investimento, de 19 de dezembro de 1994. Publicado
no DO de 29 de agosto de 1995.

3474

1.610 - Decreto de 28 de agosto de 1995 - Promulga o Segundo Protocolo
Adicional ao Acordo de Transporte Marítimo, entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha, de 17 de novembro
de 1992. Publicado no DO de 29 de agosto de 1995.................................

3475

2

1.611 - Decreto de 28 de agosto de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a
Repressão às Infrações Aduaneiras, entre o Governo da República
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Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, de 18 de
março de 1993. Publicado naDO de 29 de agosto de 1995.....................

3476

1.612 - Decreto de 28 de agosto de 1995 - Reduz alíquota do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), nas operações de crédito que menciona.

Publicado no DO de 29 de agosto de 1995.
1.613 - Decreto de 29 de agosto de 1995 - Declara transferidos os cargos
que menciona. Publicado no DO de 30 de agosto de 1995.

3477
3478

1.614 - Decreto de 30 de agosto de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 31 de agosto

de 1995.

3480

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 31 de julho de 1995 - Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor de
R$ 3.425.461,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de agosto de 1995....................................

3481

(2) -

Decreto de 31 de julho de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 13.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado naDO de 1º de agosto de 1995.............................

3482

(3) -

Decreto de 31 de julho de 1995 - Revoga o Decreto de 25 de maio de
1992 que autoriza o funcionamento do Curso de Filosofia da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas de Anápolis (GO). Publicado no DO
de 12 de agosto de 1995.

3483

Decreto de 31 de julho de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Pedagogia da Faculdade São Domingos na Cidade de Itumbiara,
Estado de Goiás. Publicado no DO de 1!~ de agosto de 1995.

3484

(4) -

(5) -

Decreto de 31 de julho de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Pedagogia do Instituto de Ciências Sociais e Humanas na Cidade de
-Ianuária, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 1º de agosto de

1995.............................................................................................................
(6) -

(7) -

3484

Decreto de 31 de julho de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Pedagogia das Faculdades Integradas Maria Thereza na Cidade de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 12 de agosto de

1995.............................................................................................................

3485

Decreto de 3 de agosto de 1995. - Institui Grupo de Análise e Pesquisa
para os fins que especifica e dá outras providências. Publicado no DO
de 4 de agosto de 1995.

3486

Republicado no DO de 16 de agosto de 1995......................................

3545
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3561
(8) -

(9) -

Decreto de 3 de agosto de 1995 - Dá nova redação ao art. 8Q dos
Estatutos da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), aprovados
pelo Decreto n 1l97 .752, de 16 de maio de 1989. Publicado noDO de 4 de
agosto de 1995.

3488

Decreto de 3 de agosto de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar
no valor de R$ 98.613.423,00, para reforço de dotações consignadas no

vigente orçamento. Publicado noDO de 4 de agosto de 1995.................

3489

(10) -

Decreto de 3 de agosto de 1995 -Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), crédito suplementar, para os fins que especifica. Publicado no DO de 4 de agosto de
1995.

3490

(11) -

Decreto de 7 de agosto de 1995 -Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$
4.050.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 8 de agosto de 1995. .

3491

Decreto de 7 de agosto de 1995 -Abre aos Orçamentos da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$
2.693.580,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 8 de agosto de 1995.

3492

(13) -

Decreto de 7 de agosto de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Aeronáutica e do Exército, crédito suplementar no valor de R$ 139.804.269,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de agosto de
1995.

3493

(14) -

Decreto de 7 de agosto de 1995 -c-Autoríza o funcionamento do Curso
de Análise de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Birigüi, com sede
na Cidade de Bírigüi, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de
agosto de 1995.

3494

Decreto de 7 de agosto de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Supervisão Escolar, para exercícios nas escolas de 12 e
22 graus, do Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, com sede na Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 8 de agosto de 1995.

3495

Decreto de 7 de agosto de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Letras da Faculdade São Domingos, com sede na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás. Publicado no DO de 8 de agosto de 1995. .........

3496

Decreto de 7 de agosto de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Biologia, do Curso de licenciatura em Ciências, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 8 de agosto de 1995.

3496

(12) -

(15) -

(16) -

(17) -
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3562
(18) -

Decreto de,7de agosto de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Música, com habilitações em Instrumento e Canto, do Instituto
Estadual Carlos Gomes, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará.
Publicado no DO de 8 de agosto de 1995
,

(19) -

,Decr~to'de 7 de agos~ de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso

de Pedagogia 'da Faculdade Cândido Rondou, com sede na Cidade de
Cuiabá, Estado de Mala Grosso. Publicadc no DO de 8 de agosto de
1995..................................
.
(20) -

3497

3498

Decreto de 7.de agosto. de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso

de Comunicação Social da Faculdade Cândido Rondon, com sede na
Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 8 de
agosto de 1995.

(21)

3499

"r". Decreto

(22) -

(23) -

de 7 de agosto de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Biologia do Curso de licenciatura em Ciências da Faculdade de Ftlcscfla.Cíênciaa e Letras de Santo André, com sede na Cidade
de Santo André, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de agosto
de 1995
:
:.............

3500

Decretode 8 de agosto de 1995. Dispõe sobre o encerramento de filial
do Hollandsche Bank - UNIE N. V. (Banco Holandês Unido S.A.).
Publicado no DO de 9 de agosto de 1995.

3500

Decreto d'e8 deagosto de 1995 - Dispõe sobre o ingresso do Rabobank
Nederland (Holanda) no Sistema Financeiro _Nacional, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de agosto de 1995.

3501

Retificado no DO de 16 de agosto de 1995.

3550

(24) -

Decreto de 14 de agosto de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis de Ponta
Porã, com sede na Cidade Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul.
Publicado no DO de 15 de agosto de 1995.

3502

(25) -

Decreto de 14 de agosto de 1995 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, com
sede na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Publicado no DO de 15
de agosto de 1995.

3503

(26) -

Decreto de 14 de agosto de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Contábeis da Faculdade Cândido Rondon com sede na
Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 15 de
agosto de 1995.

3504

(27) -

Decreto de 14 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
de R$ 406.769,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de agosto de 1995............................

3504

(28) -

Decreto de 14 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
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R$ 444.899,00, para reforço de dotação consignada novigente orçamento. Publicado no DO de 15 de agosto de 1995:
.,
..
h...

3505

(29) -

Decreto de 14 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento FiScal d'a
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 3.611.893,00. para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de agosto de 1995::.............

3506

(30) -

Decreto de 14 de agosto de 1995 - Abre aos Orçamentos daUníão,
em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
de R$ 609.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de agosto de 1995 .:
'.~......

3507

(3D -

Decreto de 14 de agosto de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 7.155.000,00, em
favor do Ministério do Bem-Estar Social, (em extinção), para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de' 15de
agosto de 1995.

3508

(32) -

Decreto de 15 de agosto de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação de Moradores Nova Esperança, com sede na Cidade de São
Mateus (ES), e outras entidades. Publicado no DO de 16 de agosto de
1995.

3509

(33) -

Decreto de 15 de agosto de 1995 - Cria o Grupo Interminísterial de
Implementação das Decisões da Cúpula das Américas e dá outras
providências. - Publicado no DO de 16 de agosto de 1995....................

3510

(34) -

Decreto de 16 de agosto de 1995 - Autoriza a Médicos Sem Fronteiras
a instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 17 de agosto de 1995. .......

3512

(35) -

Decreto de 16 de agosto de 1995 - Restabelece o título de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 17 de agosto de 1995.....................

3525

(36) -

Decreto de 16 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 341.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de agosto de 1995.

3526

(37) -

Decreto de 17 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 25.846,00, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de agosto de 1995.

3527

(38) -

Decreto de 17 de agosto de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
R$ 482.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de agosto de 1995.

3528

(39) -

Decreto de 17 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito especial
no valor de R$ 88.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de agosto de 1995...............

3529
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3564
(40) -

(41) -

Decreto de 17 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 870.836,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 18 de agosto de 1995
.
Decreto de 21 de agosto de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso

Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade
Tecnológica Porto-alegrense, com sede na Cidade Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 22 de agosto de 1995
.
(42) -

3530

3531

Decreto de 23 de agosto de 1995 - Declara de utilidade pública
federal a Vinde Empreendimentos e Participações Sociais. Publicado
.
no DO de 24 de agosto de 1995

3532

Decreto de 23 de agosto de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativos, Judiciário e Executivo, créditos adicionais, no valor de R$
2.534.151.320,00, para os Iíne que especifica. Publicado naDO de 24 de
agosto de 1995.
.
.

3533

(44) -

Decreto de 28 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 250.113,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de agosto de
1995
.

3534

(45) -

Decreto de 29 de agosto de 1995 - Dá nova redação ao art. 32 do
Decreto de 27 de abril de 1993, que institui, no Ministério da Ciência e
Tecnologia, a Comissão Nacional de Capacitação Tecnológica da Indústria. Publicado no DO de 30 de agosto de 1995
.

3535

Decreto de 29 de agosto de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemíg), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 30 de agosto de 1995
.

3536

(47) -

Decreto de 29 de agosto de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Light Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 30 de agosto de 1995.
.
.

3538

(48) -

Decreto de 29 de agosto de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fine de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 30 de agosto de 1995
..

3539

Decreto de 29 de agosto de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 30 de agosto de 1995
.

3540

(43) -

(46) -

(49) -
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3565
REPUBLICAÇÕES

RESOLUÇÃO
33 -

Resolução de 6 de julho de 1995 -Autorlzaa União a prestar garantia
em operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado da Bahia
junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, no valor de até US$ 105,000,000.00 (cento e cinco milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 95.865.000,00 (noventa
e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), em 28 de abril
de 1995, destinada a financiar a execução do Programa de Apoio às
Comunidades Rurais (Produzir). Publicada no DO de 6 de julho de 1995
e republicada no DO de 4 de agosto de 1995............................................

3543

DECRETONÃO NUMERADO
(7) -

Decreto de 3 de agosto de 1995 - Institui Grupo de Análise e Pesquisa
para os fins que especifica e dá outras providências. Publicado no DO
de 4 de agosto de 1995.
Republicado no DO de 16 de agosto de 1995.

3545

3486

RETIFICAÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA
1.109 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1995 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e o Fundo da Marinha Mercante (F:MM) e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de agosto de 1995..

Retificada no DO de 31 de agosto de 1995.....

3549

3348

DECRETO
1.572 - Decreto de 28 de julho de 1995 - Regulamenta a mediação na
negociação coletiva de natureza trabalhista e dá outras providências.
Publicado no DO de 31 de julho de 1995 e retificado no DO de 1!! de
agosto de 1995.
Coí. LeIS ttep. l"ed. ísrasu.masiua,

3550

ago. U1t10.

1I:S"lV~):;jtltll~;jtloo,

3566
DECRETO NÃO NUMERADO
(23) - Decreto de

de agosto de_1995 -Dispõe sobre o ingresso do Rabobank
Nederland (Holanda) no Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de agosto de 1995.
ê

Retificado no DO de 16 de agosto de 1995.
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3350

3501

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO JUDICIAL
- Recurso judicial - Dispensa. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Decreto n!! 1.601, de 23 de agosto de 1995................................................
ACORDO COMERCIAL N" 13
- Nono Protocolo Adicional- Execução. Brasil. Argentina. Uruguai.
Venezuela.
Decreto n!!.1.573, de 31 de julho de 1995
- Oitavo Protocolo Adicional - Execução. Brasil. Venezuela.
Decreto nº 1.576, de 31 de julho de 1995
ACORDO COMERCIAL N" 18
- Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional- Execução. Brasil Argentina. Uruguai. Venezuela.
Decreto n" 1.585, de 4 de agosto de 1995
ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE OUTORGA E USO DAS ESTAÇÕES GERADORAS E REPETIDORAS DE TELEVISÃO

- Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai.
Decreto nl!1.579, de 2 de agosto de 1995
ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS NO PERíODO 1962/1980 N" 3
- Décimo Quinto Protocolo Adicional. Brasil. Chile.
Decreto n'21.578, de 2 de agosto de 1995

3424

3375
3378

3390

3381

3380
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3568
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 26
- Primeiro Protocolo Adicional- Execução. Brasil e Bolívia.
Decreto n'11.600, de 21 de agosto de 1995
- Primeiro Protocolo Adicional - Retificação. Brasil e Bolívia.
Decreto n'11.599, de 21 de agosto de 1995
- Segundo Protocolo Adicional - Execução. Brasil e Bolívia.
Decreto n'11.598, de 21 de agosto de 1995
ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÃREA DE MEIO AMBIENTE
- Promulgação. Brasil e México.
Decreto n'11.575, de 31 de julho de 1995..................................................
ACORDO DE TRANSPORTE MARíTIMO
- Segundo Protocolo Adicional - Promulgação. Brasil. Alemanha.
Decreto n Y 1.610, de 28 de agosto de 1995
ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO (GATT)
- Acordo Relativo à Implementação do art. VI. Dumping - Acordo.
Normas.
Decreto nlJ.1.602, de 23 de agosto de 1995................................................
ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA MúTUA PARA A
PREVENÇÃO, A PESQUISA E A REPRESSÃO ÃS INFRAÇÕES
ADUANEIRAS
- Promulgação. Brasil. França.
Decreto nª 1.611, de 28 de agosto de 1995................................................
ACORDO SOBRE E COMÉRCIO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA
- Brasil e República Tcheca.
Decreto Legislativo nlJ.103, de 24 de agosto de 1995...............................
ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA
- Brasil e Banco Europeu de Investimento.
Decreto nlJ.1.609, de 28 de agosto de 1995
AÇUCAR
- Abastecimento. Estoque.
Medida Provisória n 21.091, de 25 de agosto de 1995.............................
ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM)
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória nlJ.l.109, de 29 de agosto de 1995. Publicada noDO
de 30 de agosto de 1995
Retificada no DO de 31 de agosto de 1995...............................................
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3423
3422
3421

3377

3475

3426

3476

3366

3474

3274

3348
3549

3569
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- Entidade - Vinculação. Legislação - Alteração. Instituto Nacional
de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
Decreto n 21.582, de 3 de agosto de 1995

- Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp). Regimento Interno. Legislação - Alteração.
Decreto n'21.581, de 3 de agosto de 1995

3385

3384

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
- Cargo em comissão. Função gratificada. Quantitativo.
Medida Provisória n!!1.111, de 30 de agosto de 1995

3361

- Contrato. Licitação. Normas. Legislação - Alteração.

Medida Provisória n 21.108, de 29 de agosto de 1995

- Créditos. Cadastro -Regulamentação.
Medida Provisória nº 1.110, de 30 de agosto de 1995
- Entidade - Extinção - Dissolução. Encargos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'11.107, de 29 de agosto de 1995
- Poder Executivo. Quadro de pessoal. Servidor público civil.
Decreto n!!1.580, de 3 de agosto de 1995
- Servidor público. Jornada de trabalho.
Decreto nIJ.1.590, de 10 de agosto de 1995................................................

3347

3354

3346
3382
3397

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

- Cargo em comissão - Criação - Reclassificação.
Medida Provisória n '21.084, de 25 de agosto de 1995.............................
ÁLCOOL

3212

- Abastecimento. Estoque. Exportação.
Medida Provisória n'21.091, de 25 de agosto de 1995

3274

ALEMANHA

- Acordo de Transporte Marítimo. Segundo Protocolo Adicional Promulgação.
Decreto nIJ. 1.610, de 28 de agosto de 1995

3475

ANÁLISE DE SISTEMAS

- Curso de graduação- Autorização. Bírigüi (SP). Faculdade de 'Iecnologia.
(14) Decreto de 7 de agosto de 1995

3494

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

:lfi70
ANTÁRTICA
- Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (Oonantar). Regulamento - Alteração.
Decreto n'11.593, de 10 de agosto de 1995................................................

3412

ARGENTINA
- Acordo Comercial n" 13. Nono Protocolo Adicional Brasil. Uruguai. Venezuela.

Execução.

Decreto n 21.573, de 31 de julho de 1995

3375

- Acordo deAlcanceParcialde Outorgae Uso das Estações Geradoras
e Repetidoras de Televisão. Brasil Argentina. Paraguai. Uruguai.

Decreto n'l 1.579, de 2 de agosto de 1995

3381

ARMA
- Convenção. Texto - Aprovação.

Decreto Legislativo nº104. de 24 de agosto de 1995

3367

ASSIST~NCIAMÉDICO SOCIAL
- Associação Médicos Sem Fronteiras. Instalação - Autorização.

(34) Decreto de 16 de agosto de 1995

3512

ASSIST~NCIA SOCIAL

- Fundo - Regulamentação.
Decreto n!! 1.605, de 25 de agosto de 1995

3466

- Organização. Legislação - Alteração.
Medida Provisória nl! 1.085, de 25 de agosto de 1995.............................

3220

ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DE COMBATE AO CÃNCER. CAMPO GRANDE (MS)
- Utilidade Pública. Restabelecimento.

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA DE BELO HORIZONTE. BELO HORIZONTE(MG)
- Utilidade Pública. Restabelecimento.

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSIST~NCIA RURAL DO TERRITÓRIO
FEDERAL DE RONDÔNIA. PORTO VELHO (RO)
- Utilidade Pública. Restabelecimento.

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3525

3571
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA. SÃO MATEUS
(ES)
- Utilidade pública.

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995

3509

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANELA.
CANELA(RS)
- Utilidade pública. Restabelecimento.

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Ã MATERNIDADE E Ã INFÃNClA. CAMBÉ. (PR)

- Utilidade pública.
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995

3509

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS. BELO
HORIZONTE (MG)
- Utilidade pública.

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995

3509

ASSOCIAÇÃO MÉDICOS SEM FRONTEIRAS
- Instalação - Autorização.

(34) Decreto de 16 de agosto de 1995

3512

ASSOCIAÇÃO SÃO ROQUE. TAMARANA. LONDRINA (PR)
- Utilidade pública. Restabelecimento.

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

ATO INTERNACIONAL
- Acordo Comercial nl! 13. Oitavo Protocolo Adicional Brasil. Venezuela.

Execução.

Decreto nl! 1.576, de 31 de julho de 1995
- Acordo Comercial nl! 13. Nono Protocolo Adicional Brasil. Argentina. Uruguai. Venezuela.

3378
Execução.

Decreto n' 1.573, de 31 de julho de 1995

3375

- Acordo Comercial n'} 18. Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional Execução. Brasil. Argentina. Uruguai. Venezuela.

Decreto n Q 1.585, de 4 de agosto de 1995

3390

- Acordo de Alcance Parcial de Outorga e Uso das Estações Geradoras
e Repetidoras de Televisão. Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai.

Decreto n Q 1.579, de 2 de agosto de 1995

3381

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3572
- Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980 ns 3. Décimo Quinto Protocolo Adicional. BrasiL Chile.
Decreto n'21.578, de 2 de agosto de 1995

3380

- Acordo de Complementação Econômica nº 26. Primeiro Protocolo
Adicional-execução. Brasil e Bolívia.

Decreto n' 1.600, de 21 de agosto de 1995

3423

- Acordo de Complementação Econômica n!! 26. Primeiro Protocolo
Adicional-retificação. Brasil e Bolívia.

Decreto n" 1.599, de 21 de agosto de 1995
- Acordo de Complementação Econômica n'" 26. Segundo Protocolo
Adicional-execução. Brasil e Bolívia.
Decreto n!! 1.598, de 21 de agosto de 1995................................................

3422

3421

- Acordo de Cooperação na Área de Meio Ambiente - Promulgação.
Brasil. México.
Decreto n'l1.575, de 31 de julho de 1995..................................................
- Acordo de Transporte Marítimo. Segundo Protocolo Adicional Promulgação. Brasil. Alemanha.
Decreto nº 1.610, de 28 de agosto de 1995

3377

3475

- Acordo-Quadro de Cooperação Financeira. Brasil e Banco Europeu
de Investimento.
Decreto nº 1.609, de 28 de agosto de 1995
- Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica. Brasil e República
Tcheca.
Decreto Legislativo n!!103, de 24 de agosto de 1995
- Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção,
a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras - Promulgação.
Brasil. França.
Decreto n 21.611, de 28 de agosto de 1995................................................
- Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de
Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado.
Decreto Legislativo n'1102, de 24 de agosto de 1995

3474

3366

3476

3365

- Convenção n" 137 da Organização Internacional do Trabalho sobre
as Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Manipulação de
Cargas nos Portos-promulgação.

Decreto n' 1.574, de 31 de julho de 1995
-Convenção Sobre Certas Armas Convencionais.
Decreto Legislativo n'2104, de 24 de agosto de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3376

3367

3573

B
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
- Acordo-Quadro de Cooperação Financeira - Promulgação.
Decreto n Q 1.609, de 28 de agosto de 1995
_....................

3474

BANCO HOLANDJ!:S UNIDO S.A.

- Filial - Encerramento.
(22) Decreto de 8 de agosto de 1995
BOLÍVIA
- Acordo de Complementação Econômica ns 26. Primeiro Protocolo
Adicional- Execução. Brasil e Bolívia.
Decreto n"-1.600, de 21 de agosto de 1995................................................
- Primeiro Protocolo Adicional- Retificação. Brasil e Bolívia.
Decreto n!!.1.599, de 21 de agosto de 1995
- Segundo Protocolo Adicional- Execução. Brasil e Bolívia.
Decreto n Q 1.598, de 21 de agosto de 1995

3500

3423
3422
3421

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)

- Regulamentação.
Medida Provisório n'l 1.110, de 30 de agosto de 1995

3354

CADIN use CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO

- Criação. Ministério da Fazenda.
Medida Provis6ria n" 1.084, de 25 de agosto de 1995.............................
- Criação. Reclassificação. Advocacia-Geral da União.
Medida Provis6ria nº L 084, de 25 de agosto de 1995.............................
- Quantitativo.
Medida Provis6ria n Q 1.111, de 30 de agosto de 1995
- Remanejamento. Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado. Ministério das Comunicações.
Decreto nº 1.614, de 30 de agosto de 1995................................................

3212
3212
3361

3480

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüía, Hf/l~):;:st>tj'HH:jUZ, ago. U:.It't>

3574
- Transferência. Ministério da Educação e do Desporto.

Decreto n 21.597, de 17 de agosto de 1995

.

3420

.

3478

.

3509

.

3509

..

3509

.

3380

.

3504

- Transferência. Ministério da Fazenda.

Decreto n 21.613, de 29 de agosto de 1995

CÁRITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES. MOGI DAS CRUZES
(SP)
- Utilidade pública.
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
CENTRO COMUNITÁRIO SÃO BENEDITO. LINS (SP)
- Utilidade pública.
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
CENTRO DE ATIVIDADE NILO COELHO. PETROLINA (PE)
- Utilidade pública.
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
CmLE
- Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 196211980 N2 3. Décimo Quinto Protocolo Adicional. Brasil.

Decreto n~ 1.578, de 2 de agosto de 1995
CI11:NCIAS CONTÁREIS
- Curso de graduação- Autorização.

Cuiabá (MT). Faculdade Cândido Rondon.
(26) Decreto de 14 de agosto de 1995
Ponta Porã (MS). Faculdade de Ciências Contábeis.

(24) Decreto de 14 de agosto de 1995

. ,3502

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR
(CIRM)
- Legislação - Alteração.

Decreto n'l 1.577, de 2 de agosto de 1995

.

3339

Decreto n<.! 1.606, de 25 de agosto de 1995

.

3469

.

3535

COMISSÃO NACIONAL DE CAPACITAÇÃOTECNOLÓGICA DA INDÚSTRlA
- Composição. Legislação -Alteração.
(45) Decreto de 29 de agosto de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3575
COMISSÃO NACIONAL DE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
(CNPD)

- Instituição.
Decreto n'11.607, de 28 de agosto de 1995
COMISSÃO NACIONAL PARA ASSUNTOS ANTÁRTICOS (CONANTAR)

- Regulamento - Alteração.
Decreto n Q 1.593, de 10 de agosto de 1995
COMPANHIA SIDERúRGICA DA AMAZÔNIA (SIDERAMA)

3471

3412

- Controle acionário - Transferência.
Lei n' 9.088, de 2Ide agosto de 1995
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)

3202

- Orçamento de Investimento. Crédito suplementar.
(10) Decreto de 3 de agosto de 1995

3490

COM~CAÇÃOSOClAL

- Curso de graduação- Autorização. Cuiabá (MT). Faculdade Cândido Rondon.
(20) Decreto de 7 de agosto de 1995
CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÔES ~DAS

3499

- Resolução n 21003l95. - Execução. Sanção - Suspensão. Iugoslávia.

Decreto n' 1.584, de 3 de agosto de 1995
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

- Art.25, § 2' - Alteração.
Emenda Constitucional n 2 5, de 15 de agosto de 1995............................

3390

3191

- Art. 170, inciso IX -Alteração.
-Art.176, § l' -Alteração.
- Art.246 - Inclusão.
Emenda Constitucional n!!6, de 15 de agosto de 1995

3192

-Art.178 -Alteração.
Emenda Constitucional n'1 7, de 15 de agosto de 1995

3193

- Art.21 - inciso XI; inciso XII - alínea a - Alteração.
Emenda Constitucional nl!8, de 15 de agosto de 1995

3195

CONTRATO

- Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória nl!1.108, de 29 de agosto de 1995

3347

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago.1995

3576
CONTROLE ACIONÁRIO
- Transferência. Companhia Siderúrgica da Amazônia (Siderama).

Lei n' 9.088, de 21de agosto de 1995........................................................

3202

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDADE E CAPACIDADE DE PESSOAS JURíDICAS NO DIREITO INTERNACIONALPRIVADO

- Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo nº102, de 24 de agosto de 1995...............................

3365

CONVENÇÃO N' 137 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO SOBRE AS REPERCUSSÕES SOCIAIS DOS NOVOS MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO DE CARGAS NOS PORTOS
- Promulgação.
Decreto n21.574, de 31 de julho de 1995

3376

CONVENÇÃO SOBRE CERTAS ARMAS CONVENCIONAIS
- Texto - Aprovação.

Decreto Legislativo nº104, de 24 de agosto de 1995

3367

COOPERAÇÃO ECONÕMICA

- Comércio. Acordo. Brasil e RepúblicaTcheca.
Decreto Legislativo n!!10S, de 24 de agosto de 1995...............................

3366

COOPERAÇÃO FINANCEIRA
- Acordo-Quadro - Promulgação. Brasil e Banco Europeu de Investimento.
Decreto n 21.609, de 28 de agosto de 1995

3474

CRÉDITO ADICIONAL
- União Federal.

(43) Decreto de 23 de agosto de 1995

3533

Lei n' 9.086, de 17de agosto de 1995........................................................

3200

CRÉDITO ESPECIAL
- Estado Maior das Forças Armadas.

Lei n' 9.084, de 11 de agosto de 1995.......................................................

3198

(39) Decreto de 17 de agosto de 1995

3529

CRÉDITO ESPECIAL
- Estados, Distrito Federal e Municípios.

Lei ne 9.085, de 17 de agosto de 1995.......................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3567-3602, ego. 1995

3199

3577
CRÉDITO RURAL
- Encargos financeiros. Subvenção.
Medida Provisória n e 1.099, de 25 de agosto de 1995
CRÉDITO SUPLEMENTAR
- Justiça do Trabalho.
Lei n' 9.087, de 21 de agosto de 1995

3318

3201

- Ministério do Planejamento e Orçamento.

Lei n'l9.083, de 11 de agosto de 1995........................................................
- Diversos Órgãos

3197

(9) Decreto de 3 de agosto de 1995
- Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
(10) Decreto de 3 de agosto de 1995

3489

- Justiça do Trabalho.
(12) Decreto de 7 de agosto de 1995
- Justiça Eleitoral.

(28) Decreto de 14 de agosto de 1995

3490
3492

3505

- Ministério da Aeronáutica e Ministério do Exército.

(13) Decreto de 7 de agosto de 1995

3493

- Ministério da Cultura.

(11) Decreto de 7 de agosto de 1995
(27) Decreto de 14 de agosto de 1995

3491
3504

- Ministério da Educação e do Desporto.

(2) Decreto de 31 de julho de 1995
(44) Decreto de 28 de agosto de 1995

3482
3534

- Ministério do Bem-Estar Social (em extinção).

(31) Decreto de 14 de agosto de 1995

3508

- Ministério dos Transportes.

(29) Decreto de 14 de agosto de 1995
(40) Decreto de 17 de agosto de 1995........................................................

3506
3530

- Ministério Público da União.

(30) Decreto de 14 de agosto de 1995

3507

- Presidência da República.
(36) Decreto de 16 de agosto de 1995

3526

(37) Decreto de 17 de agosto de 1995
(38) Decreto de 17 de agosto de 1995

3527
3528

- Tribunal de Contas da União.

(1) Decreto de 31 de julho de 1995

3481

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3578
CURSO DE GRADUAÇÃO
- Autorização.
- Análise de Sistemas. Bírigüi (SP). Faculdade de Tecnologia.

(14) Decreto de 7 de agosto de 1995
- Ciências Contábeis. Cuiabá (MT). Faculdade Cândido Rondon.
(26) Decreto de 14 de agosto de 1995
Ponta Porã (MS). Faculdade de Ciências Contábeis.
(24) Decreto de 14 de agosto de 1995
- Comunicação Social. Cuiabá (MT). Faculdade Cândido Rondou.
(20) Decreto de 7 de agosto de 1995
,.,.................................

3494
3504
3502
3499

- Direito. Cascavel (PR). Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas.

(25) Decreto de 14 de agosto de 1995
- Letras. Itumbiara (GO). Faculdade São Domingos.
(16) Decreto de 7 de agosto de 1995

3503
3496

- Licenciatura em Ciências.

Carangola (MG). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
(17) Decreto de 7 de agosto de 1995
Santo André CSP). Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras.
(21) Decreto de 7 de agosto de 1995
- Música. Belém (PA). Instituto Estadual Carlos Gomes.
(18) Decreto de 7 de agosto de 1995.........................................................

3496
3500
3497

- Pedagogia.

Cuiabá (MT). Faculdade Cândido Rondon.
(19) Decreto de 7 de agosto de 1995
Itumbiara CGO). Faculdade São Domingos.
(4) Decreto de 31 de julho de 1995............................................................

3498
3484

Januária (MG). Instituto de Ciências Sociais e Humanas.

(5) Decreto de 31 de julho de 1995............................................................

3484

Niterói (RJ). Faculdades Integradas Maria Thereza.

(6) Decreto de 31 de julho de 1995............................................................

3485

Poços de Caldas (MG). Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.

(15) Decreto de 7 de agosto de 1995

3495

- Tecnologia em Processamento de Dados. Porto Alegre (RS). Faculdade Tecnológica Porto-Alegrense.

(41) Decreto de 21 de agosto de 1995.......................................................

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3531

:lfi79
- Revogação. -Filosofia. Anápolis (GO). Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas.
(3) Decreto de 31 de julho de 1995

3483

D
DÉCIMOS
- Criação. Servidor público civil. Remuneração.
Medida Provisória n!!1.095, de 25 de agosto de 1995.............................
DELEGAÇÃO DE COMPETl!:NCIA

- Estado Maior das Forças Armadas - Ministro.
Decreto n 21.603, de 24 de agosto de 1995
DESESTATIZAÇÃO

3464

- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n 21.097, de 25 de agosto de 1995
DIPLOMATA
- Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDP)
DIREITO

- Curso de graduação- Autorização. Cascavel (PR). Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas.
(25) Decreto de 14 de agosto de 1995
DISTRITO FEDERAL
- Orçamento fiscal. Crédito especial.
Lei n' 9.085, de 17de agosto de 1995
DÍVIDA MOBILIÁRIA

3307

3503

3199

- Estado da Paraíba. Legislação - Alteração.
Resolução n Q 36, de 9 de agosto de 1995
- Estado de Santa Catarina.
Resolução n!!39, de 17 de agosto de 1995
- Estado do Espírito Santo. Legislação - Alteração.
Resolução n!! 38, de 17 de agosto de 1995
DUMPING
-AcordoAntidumping. DireitoAntidumping. Normas.
Decreto n!l1.602, de 23 de agosto de 1995

3286

3369
_......................

3371
3370

3426

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3580

E
EDUCAÇÃO
- Política nacional
Medida Provisória n!!1.094, de 25 de agosto de 1995......................
EMPREGADO
- Sociedade de Economia mista. Empresa Estatal. Pagamento. Data.

3279

Medida Provisória n'21.093, de 25 de agosto de 1995.............................
ENCARGOS FINANCEIROS
- Administração pública. Entidade -Extinção -Dissolução. Legislação -Alteração.
Medida Provisória n'2 1.107, de 29 de agosto de 1995
ENERGIA ELÉTRICA
- Tarifa - Fixação. Legislação - Alteração.
Decreto n'21.586, de 7 de agosto de 1995
.
ESTADA
- Custeio. Servidor público. Cargo em comissão.
Decretonl! 1.587, de 8 de agosto de 1995
,
.
ESTADO DA BAHIA
- Operação financeira. Empréstimo externo. Programa de Apoio às
Comunidades Rurais (Produzir).
Resolução n!J 33, de 5 de julho de 1995. Publicada no DO de 6 de julho
de 1995 e republicada no DO de 4 de agosto de 1995
ESTADO DA PARAÍBA
- Letra Financeira do Tesouro - Emissão. Legislação - Alteração.
Resolução ni! 36, de 9 de agosto de 1995
ESTADO DE SANTA CATARINA
- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n i! 39, de 17 de agosto de 1995
.
ESTADO DO EspíRITO SANTO
- Letra Financeira do Tesouro - Emissão. Legislação - Alteração.
Resolução n'l38, de 17 de agosto de 1995
ESTADO-MAlOR DAS FORÇAS ARMADAS
- Orçamento Fiscal. Crédito especial.

3278

O"

••••••••••••••••••••••••

Lei n' 9.084, de 11 de agosto de 1995................
(39) Decreto de 17 de agosto de 1995
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3346

3391

3392

3543

3569

3371

3370

3198
3529

3581
- Escola Superior de Guerra (ESG). Candidato. Matrícula.
Decreto n" 1.603, de 24 de agosto de 1995

3464

- Orçamento fiscal. Crédito especial -e-Estado-Maior das Forças Armadas.
ESTADOS
- Orçamento Fiscal. Crédito especial.
Lei n' 9.085, de 17 de agosto de 1995
ESTATUTO

3199

- Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel). Estatuto - Alteração.
(8) Decreto de 3 de agosto de 1995

3488

F
FILOSOFlA
- Curso de graduação- Revogação. Anápolis (GO). Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas.

(3) Decreto de 31 de julho de 1995

3483

FINANÇAS E CONTROLE
- Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO
FRANÇA
- Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção,
a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras - Promulgação.
Decreto n!!.1.611, de 28 de agosto de 1995

3476

FRAUDE ADUANEIRA
- Prevenção. Pesquisa. Repressão. Acordo sobre Cooperação Administrativa. Brasil. França.
Decreto

n~

1.611, de 28 de agosto de 1995

3476

FUNÇÃO GRATIFICADA
- Quantitativo.

Medida Provisória nº 1.111, de 30 de agosto de 1995
FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGlA. SALVADOR (BA)

3361

- Utilidade pública.
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995........................................................

3509

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3582
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO CENTRü-OESTE
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória n'l1.10S, de 25 de agosto de 1995.............................

3338

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO NORDESTE

- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n".1.10S, de 25 de agosto de 1995.............................
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DAREGIÃO NORTE
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

3338

Medida Provisória n'l1.10S, de 25 de agosto de 1995.............................
FUNDO DA MARINHA MERCANTE

3338

- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n".1.082, de 25 de agosto de 1995.............................
FUNDO DE AMPARO AO TR<UlALHADOR (FAT)
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

3206

Medida Provisória n Q 1.082, de 25 de agosto de 1995
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)

3206

-Recursos. Legislação -Alteração.
Medida Provisória n' 1.088, de 25 de agosto de 1995.............................
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

- Débitos. Dívida ativa - Inscrição. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!! 1.092, de 25 de agosto de 1995.............................
FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA (FINAM)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n 21.10S, de 25 de agosto de 1995.............................

3239

3277

3338

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR)

- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n 21.10S, de 25 de agosto de 1995.............................

3338

FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)

-Legislação - Alteração.
Medida Provisória nl!: 1.109, de 29 de agosto de 1995. Publicada noDO
de 30 de agosto de 1995.............................................................................
Retificada no DO de 31 de agosto de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3348
3549

3683
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP

- Conselho Diretor. Secretaria do Tesouro Nacional- Vinculação.
Decreto n9.1.60B, de 28 de agosto de 1995
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória n9.1.082, de 25 de agosto de 1995
FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO EspíRITO SANTO
(FUNRES)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n' 1.105, de 25 de agosto de 1995

3473
3306

3338

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Regulamentação.
Decreto n 21.60S. de 25 de agosto de 1995

3466

G
GÃS CANALIZADO
- Exploração. Concessão. Serviços.
Emenda Constitucional n Q 5, de 15 de agosto de 1995
GATT ver ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÊRCIO

3191

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
Medida Provisória n'1 1. 083, de 25 de agosto de 1995

3209

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO
AO VÔO
- Criação. Grupo-Defesa Aérea e Controle 'do Tráfego (Dacta).
Medida Provisória n!!1.083, de 25 de agosto de 1995

3209

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)

- Criação. Ministério das Relações Exteriores.
Medida Provisória n!!1.089, de 25 de agosto de 1995.............................

3240

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

- Criação. Alteração. Atividades de fmanças, controle, orçamento e
planejamento.
Medida Provisória n!!1.089, de 25 de agosto de 1995

3240

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 187(8):3567-3602, ago. 1995

3584
GRUPO DE ANÁLISE E PESQUISA (GAP)
- Instituição. Presidência da República.

(7) Decreto de 3 de agosto de 1995. Publicado no DO de 4 de agosto de
1995.............................................................................................................
Republicado no DO de 16 de agosto de 1995.
GRUPO INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES
DA CÚPULA DAS AMÉRICAS (GICA)

-Criação.
(33) Decreto de 15 de agosto de 1995
GRUPO TORTURA NUNCA MAIS. SÃO PAULO (SP)
- Utilidade pública.
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA).

3486
3545

3510

3509

- Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo-cria-

ção.
Medida Provisória n!! 1.083, de 25 de agosto de 1995.............................

3209

H
HOLLANDSCHE BANK- UNIE N.V. ver BANCO HOLANDÉS UNIDO S.A
HOSPITAL MATERNIDADE GUARAÇAI. GUARAÇAI (SP)
- Utilidade pública.
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995

3509

I
IMBEL ver INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
IMÓVEL
- Servidão administrativa. Utilidade pública.

Betim(MG).
(49) Decreto de 29 de agosto de 1995

3540

Rio de Janeiro (RJ).

(47) Decreto de 29 de agosto de 1995
São Sebastião (SP).
(48) Decreto de 29 de agosto de 1995.......................................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3538

3539

3585
Uberlândia (MG).
(46) Decreto de 29 de agosto de 1995
IMPORTAÇÃO

- Dumping. Direito Antídumping. Normas. Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).
Decreto n~ 1.602, de 23 de agosto de 1995................................................
lMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
- Alíquota - Redução.
Medida Provisória no:! 1.100, de 25 de agosto de 1995
lMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÃMBIO E SEGURO E
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TíTULOS E VALORES MOBILlÃRlOS (IOF)
- Alíquota - Redução.
Decreton' 1.612, de 28 de agosto de 1995
- Incidência.
Decreton Q 1.591, de 10 de agosto de 1995
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Aliquota - Redução.
Decreto n!!1.604, de 24 de agosto de,1995
- Crédito presumido.
Medida Provisória n'-'-1.10I, de 25 de agosto de 1995 .
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL (IMBEL)
- Estatuto - Alteração.
(8) Decreto de 3 de agosto de 1995
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- Banco Holandês Unido SA. Filial - Encerramento.
(22) Decreto de 8 de agosto de 1995
- Rodobank Nederland (Holanda) - constituição.
(23) Decreto de 8 de agosto de 1995. Publicado no DO de 9 de agosto de
1995
Republicado no DO de 16 de agosto de 1995.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
(lNDESP)
- Organização. Regimento. Legislação - Alteração.
Decreto n g 1.581, de 3 de agosto de 1995
- Vinculação.
Decreto n~ 1.582, de 3 de agosto de 1995

3536

3426

3320

3477
3401

3465
3328

3488

3500

3501
3550

3384
3385

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3586
INTERNET
- Acesso. Utilização. Ensino. Pesquisa Cultura. Tarifa especial
Decreto n'!.1.589, de 10 de agosto de 1995................................................

3396

IOF ver IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TíTULOS E VALORES MOBILL>\RIOS
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODIITOS INDUSTRIALIZADOS.
ISONOMIA SALARIAL
- Servidor público civil.

Medida Provisória nl! 1.086, de 25 de agosto de 1995.............................

3221

IUGOSLÁVIA
- Sanção - Suspensão. Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Resolução 0 2 1003/95 - Execução.
Decreto n!'.1.584, de 3 de agosto de 1995..................................................

3390

J
JUSTIÇA DO TRABALHO
- Orçamento. Crédito suplementar.

(12) Decreto de 7 de agosto de 1995
- Orçamento fiscal. Crédito suplementar.
Lei n!.' 9.087, de 21de agosto de 1995.
JUSTIÇA ELEITORAL
- Crédito suplementar.
(28) Decreto de 14 de agosto de 1995

3492
3201

3505

L
LEI DOS QUINTOS
- Extinção. Servidor público civil. Décimos - Criação.

Medida Provisória n!l 1.095, de 25 de agosto de 1995.............................

3286

LETRAS
- Curso de graduação- Autorização. ltumbiara (GO). Faculdade São
Domingos.
(16) Decreto de 7 de agosto de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3567-3602, ego. 1995

3496

3587
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DA pARAíBA
(LFTPB)

- Emissão. Legislação - Alteração.

Resolução n' 36, de 9 de agosto de 1995
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATAR1NA(LFTC)

3369

-Emissão.
Resolução no:! 39, de 17 de agosto de 1995
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO EspíRITO SANTO (LFTES)
- Emissão. Legislação , Alteração.
Resolução n'l38, de 17 de agosto de 1995................................................
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
- Curso de graduação- Autorização. Habilitação em Biologia.
Carangcla (MG). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
(17) Decreto de 7 de agosto de 1995
Santo André (SP). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
(21) Decreto de 7 de agosto de 1995
LICITAÇÃO
- Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n 21.108, de 29 de agosto de 1995..............................

3371

3370

3496
3500

3347

M
MÃo DE OBRA
- Trabalhador portuário- cadastro.

Decreto nº 1.596, de 17 de agosto de 1995................................................

3416

MAR
- Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Círm). Legislação - alteração.

Decreto n!! 1.577, de 2 de agosto de 1995
Decreto u" 1.606, de 25 de agosto de 1995
MATERIAL BÉLICO
- Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel). Estatuto - Altera-

3339
3469

ção.

(8) Decreto de 3 de agosto de 1995

3488
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3588
MEIO AMBIENTE
-Acordo de Cooperação. Brasil. México.
Decreto no:! 1.575, de 31 de julho de 1995
MENSALIDADE ESCOLAR

3377

-Reajuste.
Medida Provisória n'l 1.087, de 25 de agosto de 1995.............................
MÉXICO

3236

- Acordo de Cooperação na Área de Meio Ambiente. Brasil.
Decreto n'l1.575, de 31 de julho de 1995
MILITAR

3377

- Oficial da Ativa. Efetivos militares.
Decreto n' 1.588, de 10 de agosto de 1995................................................
- Remuneração. Pagamento. Data .
Medida Provisória n'l 1.093, de 25 de agosto de 1995.............................
MINISTÉRIO DA ADMlNISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
- Cargo em comissão - Transferência.
Decreto nº 1.597, de 17 de agosto de 1995................................................
- Cargo em Comissão - Remanejamento. Ministério das Comunicações.
Decreto n~ 1.614, de 30 de agosto de 1995................................................
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
- Crédito suplementar.
(13) Decreto de 7 de agosto de 1995
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMAAGRÃRIA.
- Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização - Criação.
Medida Provisória n~ 1.083, de 25 de agosto de 1995.............................
MINISTÉRIO DA CULTURA
- Crédito suplementar.
(11) Decreto de 7 de agosto de 1995..........................................................
(27) Decreto de 14 de agosto de 1995.......................................................
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
- Cargo em Comissão - Transferência.
Decreto n~ 1.597, de 17 de agosto de 1995................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3394
3278

3420

3480

3493

3209

3491
3504

3420

3589
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
- Organização. Competência. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!!1.094, de 25 de agosto de 1995.............................
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

3279

- Orçamento fiscal. Crédito suplementar.
(2) Decreto de 31 de julho de 1995
(44) Decreto de 28 de agosto de 1995........................................................
MINISTÉRIO DA FAZENDA

3482
3534

- Cargo em comissão - Criação.
Medida Provisória nº 1.084, de 25 de agosto de 1995.............................
MINISTÉRIO DA FAZENDA

3212

- Cargo em comissão - Transferência.
Decreto ns 1.613, de 29 de agosto de 1995................................................
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

3478

- Cargo em Comissão - Remanejamento.
Decreto n!l.1.614, de 30 de agosto de 1995
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

3480

- Gratificação de Desempenho Diplomático. Criação.
Medida Provisória n!!1.089, de 25 de agosto de 1995
MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL (EM EXTINÇÃO)

3240

- Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(31) Decreto de 14 de agosto de 1995........................................................
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

3508

- Oficial da ativa. Efetivos militares.
Decreto n" 1.588, de 10 de agosto de 1995
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
- Cargo militar. Oficial General. Legislação - Alteração.
Decreto n'l1.594, de 15 de agosto de 1995................................................
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
- Cargo militar. Oficial General. Legislação -Alteração.
Decreto nº' 1.593, de 10 de agosto de 1995................................................
Decreto n'l1.594, de 15 de agosto de 1995................................................
- Crédito suplementar.
(13) Decreto de 7 de agosto de 1995..........................................................

3394

3414

3412
3414
3493
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3590
- Organização. Diretoria de Assuntos Culturais - Subordinação.
Decreto n Q 1.595, de 17 de agosto de 1995................................................

3415

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

Lei n' 9.083, de 11 de agosto de 1995.......................................................
MINISTÉRIO DO TRABALHO
- Negociação coletiva. Mediação.
Decreto n!! 1.572, de 28 de julho de 1995. Publicado noDO de 31 de julho
de 1995 e republicado no DO de 19 de agosto de 1995.

3197

3550

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

(29) Decreto de 14 de agosto de 1995
(40) Decreto de 17 de agosto de 1995
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

3506
3530

- Orçamento. Crédito suplementar.

(30) Decreto de 14 de agosto de 1995
MINISTÉRIOS
- Organização.
Medida Provisória n!! 1.090, de 25 de agosto de 1995.............................

3507

3243

MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES
- Gabinete. Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp).
Decreto n Q 1.582, de 3 de agosto de 1995

3385

MUNICípIOS
- Orçamento Fiscal Crédito especial.
Lei n' 9.085, de 17de agosto de 1995........................................................

3199

MúSICA
- Curso de graduação- Autorização. Belém (PA). Instituto Estadual
Carlos Gomes.

(18) Decreto de 7 de agosto de 1995

3497

N
NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM
- Ordenação.
Emenda Constitucional n" 7, de 15 de agosto de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3193

3591
NAVEGAÇÃO INTERIOR
- Ordenação.
Emenda Constitucional n~ 7, de 15 de agosto de 1995
NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
- Mediação. Ministério do Trabalho.
Decreto n!! 1.572, de 28 dejulho de 1995. Publicadono DO de 31 dejulho
de 1995 e republicado naDO de 12 de agosto de 1995.............................
NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Programa Nacional de Desestatização (PND).
Medida Provisória nº 1.103, de 25 de agosto de 1995
NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

3193

3550

3334

o
OFICIAL DA ATIVA
- Militar. Efetivos militares. Ministério do Exército.
Decreto n Q 1.588, de 10 de agosto de 1995
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Empréstimo externo. Estado da Bahia. União Federal. Garantia.
Resolução nO:> 33, de 5 de julho de 1995. Publicada no DO de 6 de julho
de 1995 e republicada no DO de 4 de agosto de 1995.
OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e Sobre
Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - Alíquota Redução.
Decreto n!.!.1.612, de 28 de agosto de 1995
,...................................
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- Crédito adicional. União Federal.
(43) Decreto de 23 de agosto de 1995
- Crédito suplementar.
(9) Decreto de 3 de agosto de 1995
- Ministério do Bem-Estar Social (em extinção).
(31) Decreto de 14 de agosto de 1995
- Presidência da República.
(37) Decreto de 17 agosto de 1995

3394

3543

3477

3533
3489
3508
3527

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3592
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- Crédito adicional. União Federal.
Lei n'9.086, de 17de agosto de 1995

,.........................

3200

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- Poder Executivo. Exercício de 1995.

Decreto n!! 1.583, de 3 de agosto de 1995

3386

ORÇAMENTO DA UNIÃo ver UNIÃO FEDERAL - ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

- Crédito suplementar. Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
(10) Decreto de 3 de agosto de 1995
,...........................................
ORÇAMENTO FISCAL

3490

- Crédito suplementar. Ministério, do Planejamento e Orçamento.
Lei nl! 9.083, de 11 de agosto de 1995.......................................................
- Poder Executivo. Exercício de 1995.

3197

Decreto n'l 1.583, de 3 de agosto de 1995
- Crédito especial. Estado-Maior das Forças Armadas.

3386

Lei n!!9.084, de llde agosto de 1995........................................................
- Crédito suplementar. Justiça do TrabaTho.

3198

Lei n 2 9.087, de 21de agosto de 1995
- Crédito adicional. União Federal.
(43) Decreto de 23 de agosto de 1995.......................................................

3201
3533

- Crédito especial. Estado-Maior das Forças Armadas.
(39) Decreto de 17 de agosto de 1995

3529

-Crédito suplementar. Diversos órgãos.
(9) Decreto de 3 de agosto de 1995

3489

- Justiça Eleitoral.
(28) Decreto de 14 de agosto de 1995

3505

- Ministério da Aeronáutica. Ministério do Exército.
(13) Decreto de 7 de agosto de 1995
- Ministério da Cultura.
(27) Decreto de 14 de agosto de 1995
- Ministério da Educação e do Desporto.
(2) Decreto de 31 de julho de 1995
(44) Decreto de 28 de agosto de 1995..
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(8):3567-3602, age. 1995

3493
3504
,.....

3482
3534

3593
- Ministério dos Transportes.
(29) Decreto de 14 de agosto de 1995
(40) Decreto de 17 de agosto de 1995
- Presidência da República.
(36) Decreto de 16 de agosto de 1995........................................................
- Crédito adicional. União FederaL
Lei n 2 9.086, de 17de agosto de 1995
- Crédito especial. Estados, Distrito Federal e Municípios.
Lei nº 9.085, de 17de agosto de 1995
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
- ConvençãoNJI137 Sobreas Repercussões Sociais dos Novos Métodos
de Manipulação de Cargas nos Portos - Promulgação.
Decreto nl! 1.574, de 31 de julho de 1995

3506
3530
3526
3200
3199

3376

p
PARAGUAI
- Acordode Alcance Parcial de Outorgae Uso das Estações Geradoras
e Repetidoras de Televisão. Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai.
Decreto n!!.1.579, de 2 de agosto de 1995
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
- Trabalhador.
Medida Provisória nº 1.104, de 25 de agosto de 1995.............................
PEDAGOGlA
- Curso de graduação- Autorização.
Cuiabá (MT). Faculdade Cândido Rondon.
(19) Decreto de 7 de agosto de 1995
Itumbiara (00). Faculdade São Domingos.
(4) Decreto de 31 de julho de 1995
Januária (MG). Instituto de Ciências Sociais e Humanas.
(5) Decreto de 31 de julho de 1995
Niterói (RJ). Faculdades Integradas Maria Thereza.
(6) Decreto de 31 de julho de 1995
-Supervisão Escolar.
Poços de Caldas (MG). Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.
(15) Decreto de 7 de agosto de 1995

3381

3336

3498
3484
3484
3485

3495
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3594
PEQUENA EMPRESA
- Beneficio.

Emenda Constitucional n'l6, de 15 de agosto de 1995
PESSOA JURíDICA

3192

- Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de
Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado.

Decreto Legislativo n 2102, de 24 de agosto de 1995

3365

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Poder Executivo ver SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL
E DE ORÇAMENTO
pOLíTICA GOVERNAMENTAL
- Estudos. Grupo de Análise e Pesquisa (GAP) - Instituição.
(7) Decreto de 3 de agosto de 1995. Publicado no DO de 4 de agosto de

1995.............................................................................................................
Republicado uo DO de 16 de agosto de 1995.
POPULAÇÃO
- Desenvolvimento. PoJitica. Comissão Nacional de População e De-

3486
3545

senvolvimento (CNPD) - Instituição.

Decreto n 21.607, de 28 de agosto de 1995

3471

PORTO

- Carga. Manipulação. Trabalho.
Decreto n' 1.574, de 31 de julho de 1995
PRESID];:NCIA DA REPúBLICA

3376

- Crédito suplementar.

(38) Decreto de 17 de agosto de 1995

3528

- Grupo de Análise e Pesquisa (GAP) - Instituição.
(7) Decreto de 3 de agosto de 1995 . Publicado no DO de 4 de agosto de

1995.............................................................................................................

3486

Republicado no DO de 16 de agosto de 1995...........................................

3545

- Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

(37) Decreto de 17 de agosto de 1995

3527

- Orçamento fiscal. Crédito suplementar.

(36) Decreto de 16 de agosto de 1995
- Organização

3526
.

Medida Provisória nl!1.090, de 25 de agosto de 1995.............................
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3243

3595
PRIVATIZAÇÃO ver DESESTATIZAÇÃO
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

- Ação judicial. Recurso judicial- Dispensa.
Decreto n 2 1.6Dl , de 23 de agosto de 1995................................................
PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES RURAIS (PRODUZffi)

- Operação financeira. Empréstimo externo. Estado da Bahia. União
Federal. Garantia.
Resolução n SI33, de 5 de julho de 1995. Publicada no DO de 6 de julho
de 1995 e republicada no DO de 4 de agosto de 1995.
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
- Pessoa jurídica. Contribuição.
Medida Provisória nº 1.102, de 25 de agosto de 1995
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

3424

3543

;

3330

- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!!.1.097. de 25 de agosto de 1995.............................

3307

- Nota do Tesouro Nacional- Utilização.
Medida Provisória n!' 1.103, de 25 de agosto de 1995

3334

Q
QUADRO DE PESSOAL

- Poder Executivo. Servidor público civil.
Decreto n!1.1.580, de 3 de agosto de 1995

3382

R
REAL

- Plano. ürigações fmanceiras. Correção monetária.
Medida Provis6ria n" 1.106, de 29 de agosto de 1995
RECURSOS MINERAIS
- Pesquisa. Lavra.
Emenda Constitucional n!.! 6, de 15 de agosto de 1995
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
- Cúpula das Américas. Grupo Interministerial- Criação.
(33) Decreto de 15 de agosto de 1995

3342

3192

3510
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3596
REMUNERAÇÃO
- Servidor público civil. Militar. Pagamento. Data .
Medida Provisória ni!1.0q3, de 25 de agosto de 1995.............................
RENEGOCIAÇÃO DAS CONCE(lSÕES OUTORGADAS NO PERíODO
1962/1980 N' 3
- Acordo de Alcance Parcial. Décimo Quinto Protocolo Adicional.
Brasil. Chile.
Decreto n 21.578, de 2 de agosto de 1995
RODOBANKNEDERLAND(HOLANDA)
- Constituição.
(23) Decreto de 8 de agosto de 1995. Publicado no DO de 9 de agosto de
1995.............................................................................................................
Republicado no DO de 16 de agosto de 1995
,
,.....

3278

3380

3501
3550

s
SANÇÃO
- Suspensão. Iugoslávia.
Decreto nº 1.584, de 3 de agosto de 1995
,.......................................
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
- Fundo de Participação PISlPasep. Conselho Diretor - Vinculação.
Decretá n 21.608;de 28 de agosto de 1995
:...
SEGURIDADE SOCIAL
- Organização. Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'11.088, de 25 de agosto de 1995
,..............
- Poder Executivo. Exercício de 1995.
Decreto n!! 1.583, de 3 de agosto de 1995..................................................
- Servidor público civil. Contribuição social .
Medida Provisória n Q 1.098, de 25 de agosto de 1995.............................
SEGURO DESEMPREGO
- Recursos. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Legislação - Alteração.
Medida Provisória nl! 1.088, de 25 de agosto de 1995.............................
SERVIÇO DE SEGURANÇA
- Instituição financeira. Empresa privada. Legislação - Alteração.
Decreto n" 1.592, de 10 de agosto de 1995................................................

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3390

3473

3239
3386
3316

3239

3402

3597
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
- Imóvel. Utilidade pública.

Betim (MG).
(49) Decreto de 29 de agosto de 1995

3540

Rio de Janeiro (RJ).

(47) Decreto de 29 de agosto de 1995........................................................
São Sebastião (SP).
(48) Decreto de 29 de agosto de 1995........................................................
Uberlândia (MG).
(46) Decreto de 29 de agosto de 1995.........................................................
SERVIDOR PúBLICO
- Cargo em Comissão. Custeio. Estada. Despesa de viagem.
Decreto n 21.587, de 8 de agosto de 1995

3538
3539
3533

3392

- Jornada de trabalho.

Decreto n 21.590, de 10 de agosto de 1995
SERVIDOR PúBLICO CIVIL

3397

- Isonomia salarial.

Medida Provisória n!t1.086, de 25 de agosto de 1995

3221

- Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n2 1.093, de 25 de agosto. de 1995
,...................
- Remuneração. Vantagem pessoal - Extinção. Lei, dos Quintos.
Décimos - Criação.

Medida Provisória n21.095, de 25 de agosto de 1995..............................
- Seguridade Social. Contribuição social.
Medida Provisória n 21.098, de 25 de agosto de 1995
SIDERURGIA BRASILEIRA S/A (SIDERBRÁS) <em liquidação)
- Controle acionário. Companhia Siderúrgica da Amazônia

(Sfderama).
Lei n' 9.088, de 21de agosto de 1995
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- Organização.
Medida Provisória n 2 1.096, de 25 de agosto de 1995
SISTEMA DE PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
(SIPEC)
- Poder Executivo. Quadro de pessoal Servidor público civil.
Decreto n 21.580, de 3 de agosto de 1995

3278

3286
3316

3202

3290

3382
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3598
SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
- Organização.
Medida Provisória n'21.096, de 25 de agosto de 1995

3290

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

- Rodobank Nederland (Holanda).
(23) Decreto de 8 de agosto de 1995. Publicado no DO de 9 de agosto de
1995.................................................................................................

3501

Republicado no DO de 16 de agosto de 1995.

3550

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
- Plano ReaL Medidas complementares. Correção Monetária.
Medida Provisória n'21.106, de 29 de agosto de 1995

3342

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)

- Empréstimo. Fundos Constitucionais de Financiamentos.
Medida Provisória n 21.10S, de 25 de agosto de 1995.............................

3338

-Criação.
Medida Provisória n 121.082, de 25 de agosto de 1995 ".........................

3206

TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS
- Curso de graduação- Autorização. Porto Alegre (RS). Faculdade
Tecnológica Pcrto-Alegrense.

(41) Decreto de 21 de agosto de 1995

3531

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

- Mão-de-obra - Capacitação. Comissão Nacional.
(45) Decreto de 29 de agosto de 1995

3536

TELECOMUNICAÇÃO

- Serviço - Exploração. Radiodifusão.
Emenda Constitucional n!! 8, de 15 de agosto de 1995

3195

TELEVISÃO

- Estações. Concessão. Utilização. Acordo de Alcance Parcial. Brasil.
Argentina. Paraguai. Uruguai.
Decreto n'l 1.579, de 2 de agosto de 1995
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3381

3599
TíTULO DO TESOURO NACIONAL
- Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n"'-1.107, de 29 de agosto de 1995

3346

TJLP ver TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO
TRABALHADOR
- Participação nos lucros.
Medida Provisória n" 1.104, de 25 de agosto de 1995.............................
TRABALHADOR
- Negociação coletiva. Mediação. Ministério do Trabalho.
Decreton!! 1.572, de 28 de julho de 1995. PublicadonoDO de 31 de julho
de 1995 e republicado no DO de 12 de agosto de 1995..

3336

3550

TRABALHADOR PORTUÁRIO
- Cadastro.
Decreto n!! 1.596, de 17 de agosto de 1995
TRANSPORTE
- Aéreo. Aquático.Terrestre. Ordenação.
Emenda Constitucional n!! 7, de 15 de agosto de 1995
TRANSPORTE DE VALOR

3416

.

- Serviço de Segurança. Vigilância. Instituição fmanceira. Empresa
privada. Legislação - Alteração.
Decreto n~ 1.592, de 10 de agosto de 1995
TRANSPORTE MARíTIMO

3402

- Acordo. Segundo Protocolo Adicional- promulgação. Brasil. Alemanha.
Decreto n" 1.610, de 28 de agosto de 1995
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
- Orçamento. Crédito suplementar.
(1) Decreto de 31 de julho de 1995

3193

3475

..

3481

u
UNIÃo FEDERAL
- Poder Executivo. Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Exercício de 1995.
Decreto n~ 1.583, de 3 de agosto de 1995

3386

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüía, Uflll::I):i:St>t:f/-;:HiUZ, ago. U1:;JO

3600
- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito adicional.
Lei

n~ 9.086,

de 17de agosto de 1995........................................................

3200

- Orçamento. Crédito suplementar.

(9) Decreto de 3 de agosto de 1995

3489

- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito adicional.

(43) Decreto de 23 de agosto de 1995

3533

Justiça do Trabalho.

(12) Decreto de 7 de agosto de 1995
,...
Ministério da Cultura.
(11) Decreto de 7 de agosto de 1995..........................................................

3492
3491

Ministério Público da União.

(30) Decreto de 14 de agosto de 1995
Presidência da República.
(38) Decreto de 17 de agosto de 1995

3507
.: ;.....................

3528

(1) Decreto de 31 de julho de 1995............................................................

3481

Tribunal de Contas da União.

URUGUAI
- Acordo Comercial n 213. Nono Protocolo Adicional-execução. Brasil.
Argentina. Venezuela.

Decreto nº 1.573, de 31 de julho de 1995..................................................

3375

- Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional-execução. Brasil. Argentina.
Venezuela.

Decreto n!l1.585, de 4 de agosto de 1995
URUGUAI

3390

- Acordo de Alcance Parcial de Outorga e Uso das Estações Geradoras
e Repetidoras de Televisão. Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai.

Decreto n!! 1.579, de 2 de agosto de 1995
UTILIDADE PúBLICA

_.........................

3381

- Declaração.
- Associação de Moradores Nova Esperança. São Mateus (ES).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
-Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cambé.
Cambé(PR).
(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995

3509

3509

36Íl1
- Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais. Belo Horizonte
(MG).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
-

3509

Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes (SP).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995

3509

- Centro Comunitário São Benedito. Lins (SP).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
-

3509

Centro de Atividade Nilo Coelho. Petrolina (PE).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995

,...................................

3509

- Fundação Bahiana de Cardiologia. Salvador (BA).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995
-

3509

Grupo Tortura Nunca Mais. São Paulo (SP).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995 ....................•...................................
-

3509

Hospital Maternidade Guaraçai. Guaraçai (SP).

(32) Decreto de 15 de agosto de 1995

".."

,,,

3509

- Vinde Empreendímentoa e Participações Sociais. Rio de-Janeiro
(RJ).

(42) Decreto de 23 de agosto de 1995

3532

- Restabelecimento.

- AssociaçãoCampograndensede CombateaoCâncer.CampoGrande
(MS).

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

- Associação Cristã Feminina de Belo Horizonte. Belo Horizonte
(MG).

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995 .......................•...•............................

3525

- Associação de Crédito e Assistência Rural do Território Federal de
Rondônia. Porto Velho (RO).

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canela. Canela
(RS).

.

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

- Associação São Roque. Tamarana. Londrina (PR).

(35) Decreto de 16 de agosto de 1995

3525

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(8):3567-3602, ago. 1995
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v
VENEZUELA
- Acordo Comercial n 2 13. Nono Protocolo Adicional-execução. Brasil.
Argentina. Uruguai.

Decreto n' 1.573, de 31 de julho de 1995
-Acordo Comercial n213 .. Oitavo Protocolo Adicional-execução. Bra-

sil.
Decreto n' 1.576, de 31 de julho de 1995

3375

3378

- Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional-execução. Brasil. Argentina.
Uruguai.

Decreto n'21.585, de 4 de agosto de 1995
VIGILÂNCIA
- Instituição financeira. Empresa privada. Legislação-alteração.
Decreto n!! 1.592, de 10 de agosto de 1995................................................
VINDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAlS. RIO DE
JANEIRO (RJ)

3390

3402

- Utilidade pública. Declaração.

(42) Decreto de 23 de agosto de 1995

l;Ol. LeIS
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N" 83, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Altera dispositivo da Lei Complementar
n'69, de 23 dejulho de 1991, que dispõe sobre
as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA

.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art 1" O § 1" do art. 2" da Lei Complementar n" 69, de 23 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
.
§ 1" O Estado-Maior das Forças Armadas, cuja Chefia é
exercida por um oficial-general do mais alto posto da hierarquia
militar em tempo de paz, obedecido o critério de rodízio entre as
Forças, terá sua organização e atribuições estabelecidas pelo
Poder Executivo.
............................................................................•....................»

Art. 2' Acrescente-se ao art. 2' da Lei Complementar n" 69, de
23 de julho de 1991, o seguinte § 2", renumerando-se o atual § 2' para
§ 3":
«Art. 2º
.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3603-3604, aet, 1995.
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§ 2º Observado o disposto no parágrafo anterior, a critério
do Presidente da República, poderá permanecer na Chefia do
Estado-Maior das Forças Armadas o oficial-general eventualmente transferido para a reserva remunerada no exercício do
cargo.
........................................................................................................»

Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Mauro José Miranda Gandra
Benedito Onofre Bezerra Leonel

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3603-3604, set. 1995.
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LEI N'9.089, DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Dispõe sobre o ressarcimento ao Banco
do Brasil S.A. das despesas com o Programa
do Imposto de Renda, exercícios de 1990 e
1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º Fica o Ministério da Fazenda autorizado a ressarcir,
com atualização monetária, os custos do Banco do Brasil S.A. com
serviços relacionados ao Programa do Imposto de Renda, exercícios
de 1990 e 1991.
Art. 2º O Ministério da Fazenda encaminhará ao Congresso
Nacional o demonstrativo da liquidação dos custos referidos no art.
1º, até trinta dias após a quitação do débito.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3605-3655, set. 1995.
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LEI NO 9.090, DE 5 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 3.583.500,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 3.583.500,00 (três milhões, quinhentos e oitenta e três
mil e quinhentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1995, págs. 1305/1306.

LEI N· 9.091, DE 5 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 184.973,00
para os fins que especifica.
Ooj. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3605-3655, set. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚIJLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 184.973,00 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta
e três reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados, na forma do Anexo II desta lei, nos
montantes especificados.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1995; 1749 da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1995, págs. 13806/13807.

LEI N· 9.092, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Destina a renda liquida de um teste da
Loteria Esportiva Federal Federaçõo Nacional das Apaes e determina outras providências.
à

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta eeu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Será destinada anualmente à Federação Nacional das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) a renda
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3605,3655, set, 1995.
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líquida de um teste da Loteria Esportiva Federal ou teste que a
suceder.
Parágrafo úuico. A Federação Nacional das Associações de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apaas) fica obrigada a prestar contas
públicas, na forma da lei, do dinheiro que receber na forma deste
dispositivo.
Art. 2Q O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias de sua publicação.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI NQ 9.093, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre feriados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q São feriados civis:
I
II

os declarados em lei federal;
a data magna do Estado fixada em lei estadual.
Q
Art. 2 São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em
lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não
superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3605-3655, set. 1995.
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Art. 4° revogam-se as disposições em contrário, especialmente
o art. 11 da Lei nO 605, de 5 de janeiro de 1949.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

LEI N° 9.094, DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o resgate de quotas da
União pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° Fica autorizado o Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND), criado pelo Decreto-Lei nO 2.288, de 23 de julho de 1986, a
adquirir, por intermédio de seu Conselho de Orientação, ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pelo Banco do Nordeste do
Brasil S.A. (BNB), até o montante de R$ 280.000.000,00 (duzentos e
oitenta milhões de reais).
Art. 2° O FND fica autorizado a resgatar quotas da União até
o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das ações
subscritas na forma do artigo anterior.
Parágrafo único. As ações adquiridas, segundo o disposto no art.
1°, permanecerão no ativo do FND até a efetivação da transferência
prevista neste artigo.
Art. 3° (Vetado).
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174Qda Independência e 107 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente

LEI NQ 9.095, DE 15 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos
de Agente Penitenciário na Carreira Policial
Civil do Distrito Federal e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q São criados na Carreira Policial Civil do Distrito Federal
cinqüenta cargos de Agente Penitenciário.
Q O efetivo de Agentes Penitenciários, constante do Anexo
i.'". Art. 2
'foro Decreto-Lei n? 2.266, de 12 de março de 1985, passa a vigorar de
.acordo com o anexo desta lei.
Art. 3Q O ingresso nos cargos efetivos da Categoria Funcional
de Agente Penitenciário da Carreira Policial Civil do Distrito Federal
far-se-á mediante concurso público, para o qual se exigirá, além de
outros requisitos, a apresentação de certificado de conclusão de 2Q
grau de ensino.
Art. 4Q As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão

à conta das dotações consiguadas pela União no Orçamento do Distrito Federal.
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Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim

ANEXO

Carreira Policial Civil do Distrito Federal
CateR'oria Funcional

Agente Penitenciário
(Nível Médio)

Classes e Quantidades de Carzoe

Especial

11 Classe

21 Classe

88

105

207

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3 9, inciso ~ da
Constituição Federal.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
..
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1" O partido político, pessoa jurídica de direito privado,
destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituíção Federal.
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Art. 22 É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais
da pessoa humana.
Art. 32 É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.
Art. 4º Os filiados de um partdo político têm iguais direitos e
deveres.
Art. 52 A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de
acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades
ou governos estrangeiros.
Art. 6º É vedado ao partido político ministrar instrução militar
ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e
adotar uniforme para seus membros.
Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade juridica
na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral.
§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que
tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove O apoiamento de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por
cento dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um minimo de um décimo
por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles.

§ 2º Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal
Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão,
nos termos fixados nesta lei.
§ 32 Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal
Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denominação,
sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações
que venham a induzir a erro ou confusão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3605-3655, set. 1995.

3613
TÍTULon
Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos
CAPÍTULO I
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos

Art. 8º O requerimento do registro de partido político, dirigido
ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da
Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número
nunca inferior a cento e um, com domicílio eleitoral em, no mínimo,
um terço dos Estados, e será acompanhado de:
I - cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
II - exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro
teor, o programa e o estatuto;
III - relação de todos os fundadores com o nome completo,
naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, Seção, Município
e Estado, profissão e endereço da residência.
§ 1s O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes
provisórios e o endereço da sede do partido na Capital Federal.
§ 2º Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro
Civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de
inteiro teor.
§ 3º Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo,
o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a
que se refere o § 1e do art. 7º e realiza os atos necessários para a
constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na
forma do seu estatuto.
Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do
artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro do
estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de
requerimento acompanhado de:
I - exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do
estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;
II - certidão do registro civil da pessoajurídica, a que se refere
o § 2º do artigo anterior;
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lU - certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido
obtido o apoiamento rninimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º.

§ 1º A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio
de suas assinaturas, com menção ao número do respectivo título
eleitoral, em listas organizadas para cada Zona, sendo a veracidade
das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo
Escrivão Eleitoral.
§ 2º O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que
lhe for apresentada e, no prazo de quinze dias, lavra o seu atestado,
devolvendo-a ao interessado.
§ 3º Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior
Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de quarenta e oito horas, é
distribuído a um relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em dez
dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar eventuais
falhas do processo.
§ 4º Se não houver diligências a determinar, ou após o seu
atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o estatuto do
partido, no prazo de trinta dias.

Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas, para
o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral
pode credenciar, respectivamente:

I

delegados perante o Jniz Eleitoral;

U

delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

lU

delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção
nacional representam o partido perante quaisquer Tribunais ou Juízes
Eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o
Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais do respectivo Estado,
do Distrito Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão
municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição.
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CAPÍTULO II
Do Funcionamento Parlamentar
Art. 12. O partido político funciona, nas Casas Legislativas, por
intermédio de uma bancada, que deve constituir suas lideranças de
acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das
respectivas Casas e as normas desta ler.
Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas
as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, o
partido que, em ca?~ eleiç~o para a Câmara dos Deputados obtenJ:!:a
o apoio de, no rmmmo, CInco por cento dos votos apurados, nao
computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um
terço dos Estados, com um riúnimo de dois por cento do total de cada
um deles.
CAPÍTULO III
Do Programa e do Estatuto

Art. 14. observadas as disposições constitucionais e as desta lei,
o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos
e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento.
Art. 15. O estatuto do partido deve conter, entre outras, normas
sobre:
I - nome, denominação abreviada e o estabelecimento da
sede na Capital Federal;
II

III

filiação e desligamento de seus membros;
direitos e deveres dos filiados;

IV
modo como se organiza e administra, com a definição de
sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos
órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração
dos mandatos e processo de eleição dos seus membros;
V - fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo
direito de defesa;
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VI - condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos
e funções eletivas;

VII - finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos
possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das
contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do
partido, além daquelas previstas nesta lei;
VIII - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de nível muuicipal, estadual e nacional que
compõem o partido;
IX -

procedimento de reforma do programa e do estatuto.
CAPÍTULO IV
Da Filiação Partidária

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno
gozo de seus direitos políticos.
Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação
partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido.
Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue
comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido.
Art. 18. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar
filiado ao respectivo partido pelo menos um ano antes da data fixada
para as eleições, majoritárias ou proporcionais.
Art. 19. Na primeira semana dos meses de maio e dezembro de
cada ano, o partido envia, aos Juízes Eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará o número dos títulos eleitorais e das
seções em que são inscritos.
§ 1" Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste
artigo, permanece inalterada a filiação de todos os eleitores, constante
da relação remetida anteriormente.
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§ 2' Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observãncia do que prescreve o
caput deste artigo.
Art. 20. É facultado ao partido político estabelecer, em Seu
estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta
lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos.

Parágrafo ÚIÚCO. Os prazos de filiação partidária, fixados no
estatuto do partido, com vistas a candidatura a cargos eletivos, não
podem ser alterados no ano da eleição.

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação
escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em
que for inscrito.
Parágrafo ÚIÚCO. Decorridos dois dias da data da entrega da
comuIÚcação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I
II
III

morte;
perda dos direitos políticos;
expulsão;

IV
outras formas previstas no estatuto, com comunicação
obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão.
Parágrafo ÚIÚCO. Quem se filia a outro partido deve fazer COmunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para
cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação,
fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para
todos os efeitos.
CAPÍTULO V
Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias
Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido.
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§ 12 Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição
por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido político.

§ 2" Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.
Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de
direção partidários, na forma do estatuto.
Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das
medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre
penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada,
suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas
as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da
representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às
diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários;
Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça,
na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária,
o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito.
CAPÍTULO VI
Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos
Art. 27. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal
Superior Eleitoral, o registro do partido que, na forma de seu estatuto,
se dissolva, Se incorpore ou venha a se fundir a outro.
Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto
do partido contra o qual fique provado:
I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de
procedência estrangeira;
H -

IH -

estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
não ter prestado, nos termos desta lei, as devidas contas

à Justiça Eleitoral;

IV -

que mantém organização paramilitar.
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§ 19 A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser
precedida de processo regular, que assegure ampla defesa.
§ 29 O processo de cancelamento é iniciado pelo TribuI.lal à vista
de denúncia de qualquer eleitor, de re~resentante de partido, ou de
representação do Procurador-Geral Eleitoral,

Art. 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação,
dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar-se um
ao outro.
§ 19 No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas:
I - os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos
comuns de estatuto e programa;
11 - os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta, por maioria absoluta, os
projetos, e elegerão ? órgão de direção nacional que promoverá o
registro do novo partido,
.
§ 29 No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao
partido incorporando deliberar por maioria absoluta de votos, em Seu
órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação.
§ 39 Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador,
realizar-se-á, em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional.
§ 49 Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem
inicio com o registro, no Ofício Civil competente da Capital Federal,
do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado
das atas das decisões dos órgãos competentes.

,

§ 59 No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser
levado ao Ofício Civil competente, que deve, então, cancelar O registro
do partido incorporado a outro.
§ 6 9 Havendo fusão ou incorporação de partidos, os votos obtidos por eles, na última eleição geral para a Câmara dos Deputados,
devem ser somados para efeito do funcionamento parlamentar, nos
termos do art. 13, da distribnição dos recursos do Fundo Partidário e
do acesso gratuito ao rádio e à televisão.
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§ 7Q O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser
levado a registro e averbado, respectivamente, no Oficio Civil e no
Tribunal Superior Eleitoral.

TÍTULom
Das Finanças e Contabilidade dos Partidos
CAPÍTULO I
Da Prestação de Contas
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma
a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação
de suas despesas.
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente,
sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou
estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações
referidas no art. 38;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas
em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades
governamentais;
IV -

entidade de classe ou sindical.

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
§ 1Q O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juizes Eleitorais.
§ 2Q A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede
à afixação dos mesmos no Cartório Eleitoral.
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§ 3' No ano em que ocorrem eleições, o partido deve enviar
balancetes mensais à Justiça Eleitoral, durante os quatros meses
anteriores e os dois meses posteriores ao pleito.

Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes
itens:
I - discriminação dos valores e destinação dos recursos
oriundos do fundo partidário;
II - origem e valor das contribuições e doações;

III - despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês,
propaganda, publicações, comicios, e demais atividades de campanha;
IV -

discriminação detalhada das receitas e despesas.

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente
a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados
nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:

I - . obrigatoriedade de constituição de comitês e designação
de dirigentes partidários específicos, para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais;
II -

caracterização da responsabilidade dos dirigentes do par-

tido e comitês, inclusive do tesoureiro, que responderão, civil e crimi-

nalmente, por quaisquer irregularidades;

III - escrituração contábil, com documentação que comprove a
entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
IV - obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não
inferior a cinco anos;

V - obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido político, seus comitês e candidatos, no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos
financeiros eventualmente apurados.
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Parágrafo único Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar
técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo
que for necessário.

Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais
Eleitorais, àvista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado
de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional ou de
iniciativa do Corregedor, determinarão o exame da escrituração do
partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais
ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiados
estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo
bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração
de fatos vinculados à denúncia.
Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral,
as prestações de contas mensais ou anuais dos demais partidos,
quinze dias após a publicação dos balanços financeiros, aberto o prazo
de cinco dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que
viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções:
I - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do fundo partidário
até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;

n - no caso de recebimento de recursos mencionados no art.
31, fica suspensa a participação no fundo partidário por um ano;
In - no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse
os limites previstos no art. 39. § 42 , fica suspensa por dois anos a
participação no fundo partidário e será aplicada ao partido multa
correspondente ao valor que exceder aos limites fixados.
Art. 37. A falta de prestação de contas ou Sua desaprovação
total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo
partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei, cabíveis na
espécie, aplicado também o disposto no art. 28.
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Parágrafo único. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências
essárias à complementação de informações ou ao saneamento de
~ec gularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partirrre
t
dária ou de candid
1 a os.
CAPÍTULO U
Do Fundo Partidário
Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:
I - militas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos
do Código Eleitoral e leis conexas;
U - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em
caráter pennanente ou eventual;
UI - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédia de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário;
IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior,
cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano
anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco
centavos de real, em valores de agosto de 1995.
§ 12 (Vetado).
§ 22 (Vetado).
Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode
receber doações de pessoas físicas e jurídicas para constituição de
seus fundos.
§ 12 As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que
remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva
destinação, juntamente com abalanço contábil.
§ 22 Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas
na contabilidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente.
§ 32 As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou
por depósito bancário diretamente na conta do partido político.
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§ 4Q O valor das doações feitas a partido político, por pessoa
jurídica, limita-se à importância máxima calculada sobre o total das
dotações previstas no inciso N do artigo anterior, corrigida até o mês
em que se efetuar a doação, obedecido os seguintes percentuais:

I
cento;

para órgãos de direção nacional: até dois décimos por

II - para órgãos de direção regional e municipal: até dois
centésimos por cento.
Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo
Partidário deve ser consignada, no anexo do Poder Judiciário, ao
Tribunal Superior Eleitoral.
§ 12 O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal
Superior EleitoraL
§ 2Q Na mesma conta especial serão depositadas as quantias
arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislação EleitoraL

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a
contar da data do depósito a que se refere o § 12 do artigo anterior,
fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos,
obedecendo aos seguintes critérios:
I - um por cento do total do Fundo Partidário será destacado
para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus
estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral;
II - noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário
serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as condições
do art.13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para
a Cãmara dos Deputados.
Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de
direção nacional do partido, reverterá ao Fundo Partidário a quota
que a este caberia.
Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do
Fundo Partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3605-3655, set. 1995.

dos pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou,
inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido.
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido
o pagamento de pessoal, a qualquer título, este último até o limite
máximo de vinte por cento do total recebido;

U

lU -

na propaganda doutrinária e política;
no alistamento e campanhas eleitorais;

IV - na criação e manutenção de ínstituto ou fundação de
pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação
de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.

§ 1s Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de
qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da
Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e IV
deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar
sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.

TÍTULO IV
Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão
Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo,
efetuada mediante transmissão por rádio e televisão será realizada
entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas horas para,
com exclusividade:

I -

difundir os programas partidários;

U - transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do
programa partidário, dos eventos com este relacionados e das atividades congressuais do partido;
Ill - divulgar a posição do partido em relação a temas políticos-comunitários.
§ 1s Fica vedada, nos programas de que trata este título:
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I - a participação de pessoa filiada a partido que não o
responsável pelo programa;

H - a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos;

IH - a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem
os fatos ou a sua comunicação.
§ 22 O Tribunal Superior Eleitoral, julgando procedente representação de partido, cassará o direito de transmissão a que faria jus, no
semestre seguinte, do partido que contrariar o disposto neste artigo.
§ 32 A propaganda partidária, no rádio e na televisão, fica
restrita aos horários gratuitos disciplinados nesta lei, com proibição
de propaganda paga.

Art. 46. As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a
realizar, para os partidos políticos, na forma desta lei, transmissões
gratnitas em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a
responsabilidade dos respectivos órgãos de direção.
§ 12 As transmissões serão em bloco, em cadeia nacional ou
estadual, e em inserções de trinta segundos e um minuto, no intervalo
da programação normal das emissoras.
§ 22 A formação das cadeias, tanto nacional quanto estaduais,
será autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fará a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e de televisão,
mediante requerimento dos órgãos nacionais dos partidos, com antecedência mínima de quinze dias.

§ 32 No requerimento a que se refere o parágrafo anterior, o
órgão partidário solicitará conjuntamente a fixação das datas de
formação das cadeias, nacional e estaduais.
§ 42 O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do âmbito nacional ou estadual da transmissão, havendo coincidência de
data, dará prioridade ao partido que apresentou o requerimento em
primeiro lugar.
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§ 5º As fitas magnéticas com as gravações dos programas em
bloco ou em inserções serão entregues às emissoras com a antecedência núnima de doze horas da transmissão.
§ 6º As inserções a serem feitas na programação das emissoras
serão determinadas:
I - pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por
órgão de direção nacional de partido;
II - pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por
órgão de direção estadual de partido.
§ 7º Em cada rede somente serão autorizadas até dez inserções
de trinta segundos ou cinco de um minuto por dia.
Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condições especiais
podem ser pactuadas diretamente entre as emissoras de rádio e de
televisão e os órgãos de direção do partido, obedecidos os limites
estabelecidos nesta lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral
da respectiva jurisdição.
Art. 48. O partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral
que não atenda ao disposto no art. 13 tem assegurada a realização de
um programa em cadeia nacional, em cada semestre, com a duração
de dois minutos.
Art. 49. O partido que atenda ao disposto no art. 13 tem assegurado:
I - a realização de um programa, em cadeia nacional e de um
programa, em cadeia estadual em cada semestre, com a duração de
vinte minutos cada;

II - a utilização do tempo total de quarenta minutos, por
semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto, nas redes
nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais.

TÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 50. (Vetado).
Art. 51. É assegurado ao partido politico com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita de
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escolas públicas ou Casas Legislativas para a realização de suas
reuniões ou convocações, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento.
Art. 52. (Vetado).
Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito
a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta
lei.
Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por
partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à
educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia
para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços
e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo,
ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais.
Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta
lei, consideram-se como equivalentes a Estados e Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas divisões político-administrativas.

TÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida
no § 1· do art. 7·, e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às
disposições desta lei, no prazo de seis meses da data de sua publicação.
§ 1· A alteração estatutária com a finalidade prevista neste
artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião do órgão
nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos,
com antecedência minima de trinta dias e ampla divulgação, entre
seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto.

§ 2· Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na
data da publicação desta lei:
I - tenha completado seu processo de organização nos termos
da legislação anterior e requerido o registro definitivo;
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II - tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente;

III - tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como entidade civil.
Art. 56. No período entre a data da publicação desta lei, e o
início da próxima legislatura, será observado o seguinte:

I - fica assegurado o direito ao funcionamento parlamentar
na Câmara dos Deputados ao partido que tenha elegido e mantenha
filiados, no mínimo, três representantes de diferentes Estados;
II - a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados disporá sobre
o funcionamento da representação partidária conferida, nesse período, ao partido que possua representação eleita ou filiada em número
inferior ao disposto no inciso anterior;

III - ao partido que preencher as condições do inciso I é assegurada a realização anual de um programa, em cadeia nacional, com
a duração de dez minutos;
IV - ao partido com representante na Câmara dos Deputados
desde o início da Sessão Legislativa de 1995, fica assegurada a
realização de um programa em cadeia nacional em cada semestre,
com a duração de cinco minutos, não cumulativos com o tempo
previsto no inciso lII;

V - vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado
para distribuição a todos os partidos com estatutos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral, na proporção da representação parlamentar filiada no início da Sessão Legislativa de 1995.

Art. 57. No período entre o início da próxima legislatura e a
proclamação dos resultados da segunda eleição geral subseqüente
para a Câmara dos Deputados, será observado o seguinte:
I - direito a funcionamento parlamentar ao partido com registro definitivo de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral até
a data da publicação desta lei que, a partir de sua fundação tenha
concorrido ou venha a concorrer às eleições gerais para a Câmara dos
Deputados, elegendo representante em duas eleições consecutivas.
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a) na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger representante
em, no mínimo, cinco Estados e obtiver um por cento dos votos
apurados no País, não computados os brancos e os nulos;
b) nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores,
toda vez que atendida a exigência do inciso anterior, eleger representante para a respectiva Casa e obtiver um total de um por cento dos
votos apurados na circunscrição, não computados os brancos e os nulos;
II - vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado
para distribuição, aos partidos que cumpram o disposto no art. 13 ou
no inciso anterior, na proporção dos votos obtidos na última eleição
geral para a Câmara dos Deputados;
III - é assegurada, aos partidos a que se refere o inciso I,
observadas, no que couber, as disposições do Título IV;
a) a realização de um programa, em cadeia nacional, com duração de dez minutos por semestre;
b) a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre em
inserções de trinta segundos ou um minuto, nas redes nacionais e de
igual tempo nas emissoras dos Estados onde hajam atendido ao
disposto no inciso I, b.
Art. 58. A requerimento do partido, o Juiz Eleitoral devolverá
as fichas de filiação partidária existentes no cartório da respectiva
zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos
termos do art. 19, obedecidas as normas estatutárias.
Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será
. considerada como primeira filiação a constante das listas de que trata
este artigo.
Art. 59. O art. 16 da Lei n· 3.071, de 1· de janeiro de 1916
(Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. .
.

III -

os partidos políticos.

§ 3· Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que
lhes for aplicável, nos arts. 17 a 22 deste códigoe em lei específica."
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Art. 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei n? 6.015, de 31
de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 114. ..
..
.........................................................................................................

III ticos .

os atos constitutivos e os estatutos dos partidos polí-

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

Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos
políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, do
número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato
constitutivo, com as seguintes indicações:
.........................................................................................................
•

Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão
obedecidos além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em
·'lei específica.»
Art. 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções
para a fiel execução desta lei.
Art. 62. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 63. Ficam revogadas a Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971,
e respectivas alterações; a Lei n' 6.341, de 5 de julho de 1976; a Lei
n' 6.817, de 5 de setembro de 1980; a Lei n' 6.957, de 23 de novembro
de 1981;0 art. 16 da Lei n'6.996, de 7 dejunho de 1982; aLein'7.307,
de 9 de abril de 1985, e a Lei n? 7.514, de 9 de julho de 1986.

Brasília, 19 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
LEI N' 9.097, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Inclui o Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É incluído o Município de São Bento do Sapucaí, Estado
de São Paulo, na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, criada pelo Governo Federal através do Decreto n" 91.304, de 3 de
junho de 1985.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause

LEI N" 9.098, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Revoga as disposições que menciona,
relativas a recurso à instância ministerial.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. F São revogados os §§ 8" e 10 do art. 17 da Lei n" 6.316, de
17 de dezembro de 1975; os §§ 8· e 10 do art. 20 da Lei n" 6.583, de 20
de outubro de 1978; os §§ 8" e 10 do art. 25 da Lei n" 6.684, de 3 de
setembro de 1979; e os §§ 8" e 10 do art. 22 da Lei n" 6.965, de 9 de
dezembro de 1981.
Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1995; 1749 da Independência e 1079
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
PauloPaiva
AdibJatene

LEI N9 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Ctveis e Criminais e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. F Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da
Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos
TeITitórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência.

...._.J

Art. 29 O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
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CAPÍTULO II
Dos Juizados Especiais Cíveis

Seção!
Da Competência
Art. 3° O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário
mínimo;
II - as enumeradas no art. 275, inciso lI, do Código de Processo Civil;
III - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não
excedente ao fixado no inciso I deste artigo.
§ 1" Compete ao Juizado Especial promover a execução:
I - dos seus julgados;
II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1e do art. 8°
desta lei.
§ 2° Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as
causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da
Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a
resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho
patrimonial.
§ 3° A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo,
excetuada a lúpótese de conciliação.
Art. 4° É competente, para as causas previstas nesta lei, o
Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde
aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha
estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
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II -

do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

lI! - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações
para reparação de dano de qualquer natureza.
parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso! deste artigo.

Seção II
Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes Leigos

Art. 5Q O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial
'valor às regras de experiência comum ou técnica.
Art. 6Q O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais
justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do
bem comum.
Art. 7Q OS conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justi~aJ recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em
llreito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de
~xperiência.

Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a
.dvocacia perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho
le suas funções.

SeçãoJII
Das Partes

Art. 8Q Não poderão ser partes, no processo instituído por esta
ei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as
linpresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ F Somente as pessoas fisicas capazes serão admitidas a proor ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de
íreíto de pessoas jurídicas.

§ 2 Q O maior de dezoito anos poderá ser autor, indeendentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação.
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Art. 9' Nas causas de valor até vinte salários nummos, as
partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.
§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa juridica ou firma
individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada
por órgão instituido junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.
§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por
advogado, quando a causa o recomendar.
§ 3' O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto
aos poderes especiais.
§ 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual,
poderá ser representado por preposto credenciado.
Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.
Art. 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei.

SeçãoN
Dos Atos Processuais
Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizarse em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.
Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os
critérios indicados no art. 2º desta lei.
§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha
havido prejuizo.
§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá
ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.
§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados
resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita
magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em
julgado da decisão.
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§ 4" As normas locais disporão sobre a conservação das peças
do processo e demais documentos que o instruem.

Seção V
Do Pedido
Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.
§ I" Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem
acessível:
I
o nome, a qualificação e o endereço das partes;
U - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;
lU - o objeto e seu valor.
É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.
§ 3" O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do
Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários
impressos.
Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3" desta lei poderão ser
alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos
e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.
Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.
Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro
prévio de pedido e a citação.
Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma
sentença.
Seção VI
Das Citações e Intimações
Art. 18. A citação far-se-á:
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I

por correspondência, com aviso de recebimento em mão

própria;

n - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;
In - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente
de mandado ou carta precatória.
§ 1Q A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para
comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo
este.coneiderar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.
§ 2º Não se fará citação por edital.
§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade
da citação.

Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para
citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação

§ 1º Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde
logo cientes as partes.
§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço
ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações
ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

Seção VII
Da Revelia
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do Juiz.

Seção VIII
Da Conciliação e do Juízo Arbitral
Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as
partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes
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os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao
disposto no § 32 do art. 32 desta lei.
Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo
ou por conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de
título executivo.
Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença.
Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de
comum acordo, pelo Juízo arbitral, na forma prevista nesta lei.
§ l' O Juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro
pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-Io-á e
designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.
§ 2' O árbitro será escolhido dentre os Juízes leigos.
Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios
do Juiz, na forma dos arts. 5' e 6' desta lei, podendo decidir por
eqüidade.

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação
por sentença irrecorrível.

Seção IX
Da Instrução e Julgamento
Art. 27. Não instituído o Juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução ejulgamento, desde que não resulte
prejuízo para a defesa.
Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata,
será a audiência designada para um dos quinze dias subseqüentes,
cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.
Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas
as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.
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Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais
questões serão decididas na sentença.
Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das
partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência.

Seção X
Da Resposta do Réu
Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda
matéria de defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do
Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.
Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na
contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3· desta
lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da
controvérsia.
Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na
própria audiência ou requerer a designação da nova data que será
desde logo fixada, cientes todos os presentes.

Seção XI
Das Provas
Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda
que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos
fatos alegados pelas partes.
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de
instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte,
comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela
parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou
mediante esta, se assim for requerido.
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§ 1" O requerimento para intimação das testemunhas será
apresentado à secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de
instrução e julgamento.
§ 2" Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá
determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do
concurso da força pública.

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir
técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de
parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de oficio
ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas,
ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará
informalmente o verificado.

Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a
sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos.
Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a
supervisão de Juiz togado.
Seção XII
Da Sentença
Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do
Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência,
dispensado o relatório.
Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por
quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta lei.
Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua
decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá
homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis.
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação
ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
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§ 1° O recurso será julgado por uma turma composta por três
Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos
na sede do Juizado.
§ 2° No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as
razões e o pedido do recorrente.
§ 1° O preparo será feito, independentemente de intimação, nas
quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
§ 2° Após o preparo, a secretaria intimará o recorrido para
oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o
Juíz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a
parte.
Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação
da fita magnética a que alude o § 3° do art. 13 desta lei, correndo por
conta do requerente as despesas respectivas.
Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas
da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta
e parte dipositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
Art. 47. (Vetado).
Seção XIII
Dos Embargos de Declaração

Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença
ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.
Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício.
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Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de
declaração suspenderão o prazo para recurso.

Seção XIV
Da Extinção do Processo sem Julgamento do Mérito
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo;
U - quando inadmissível o procedimento instituído por esta
lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;
UI -

quando for reconhecida a incompetência territorial;

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos
no art. 8' desta lei;
V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias;
VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos
sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.
§ l' A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese,
de prévia intimação pessoal das partes.

§ 2' No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a
ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo
Juiz, do pagamento das custas.

Seção XV
Da Execução
Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se no que couber, o disposto no Código de Processo
Civil, com as seguintes alterações:
I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a
conversão em Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou índice equivalente;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9);3605-3655, set. 1995.

3644
II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de
jnros e de outras parcelas serão efetuadas por servidor judicial;
III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível,
na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido
será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em
julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V);
IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada
em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser
verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;
V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não
fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa
diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor,
para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o
credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da
condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará,
seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida
de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na
execução do julgado;
VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para
as despesas, sob pena de multa diária;
VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar
o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar de alienação do
bem penhorado, a qual se aperfeiçoará emjuízo até a data fixada para
a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes
serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista será oferecida caução
idônea, nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel;
VIII - é dispensada a publicação de editais emjornais, quando
se tratar de alienação de bens de pequeno valor;
IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da
execução, versando sobre:
a)

falta ou nulidade da citação no processo, se ele correr à revelia;

b) manifesto excesso de execução;
c) erro de cálculo;
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d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação,
superveniente à sentença.
Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor
de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código
de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta lei.

§ 1Q Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer
à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52,
IX), por escrito ou verbalmente.
§ 2Q Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para
a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial,
devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a
imediata adjudicação do bem penhorado.
§ 3 Q Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados
improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção
de uma das alternativas, do parágrafo anterior.
§ 4 Q Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis,
o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos
ao autor.

Seção XVI
Das Despesas
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1Q do art.
42 desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a
hipótese de assistência judiciária gratuita.
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido
em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância
de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas
e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte
por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do
valor corrigido da causa.
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Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo
quando:
I
reconhecida a litigáncia de má-fé;
II

improcedentes os embargos do devedor;

III
tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto
de recurso improvido do devedor.

Seção XVII
Disposições Finais
Art. 56. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as
curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária.
Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor,
poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de
termo, valendo a sentença como título executivo judicial.
Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão
competente do Ministério Público.
Art. 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas
por esta lei.
Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao
procedimento instituído por esta lei.

CAPÍTULO III
Dos Juizados Especiais Criminais
Disposições Gerais
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes
a que a lei comine pena 'máxima não superior a um ano, excetuados
os casos em que a lei preveja procedimento especial.
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Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á
pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e
celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos
sofridos pela VÍtima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

Seção!
Da Competência e dos Atos Processuais
Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar
em que foi praticada a infração penal.

Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizarse em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme
dispuserem as normas de organização judiciária.
Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os
critérios indicados no art. 62 desta lei.
§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha
havido prejuízo.
§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá
ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.
§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos
havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução
e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado,
sempre que possível, ou por mandado.
Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz
encaminhará as peças existentes ao Juizo comum para adoção do
procedimento previsto em lei.
Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de
recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma
individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será
obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de
justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
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Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerarse-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de
citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento
acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta,
ser-lhe-á designado defensor público.

Seção II
Da Fase Preliminar
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vitima, providenciando-se as
requisições dos exames periciais necessários.
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo,
for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se
exigirá fiança.

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vitima, e não sendo
possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.
Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do
responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta lei.
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do
Ministério Público, o autor do fato e a vitima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá
sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da
proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em
direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça
Criminal.
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Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e,
homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de
título a ser executado no Juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada
ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo
homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.
Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada
imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de
representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser
exercido no prazo previsto em lei.
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de
ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento,
o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o
Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de
crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de
cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos
deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, Ser
necessária e suficiente a adoção da medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor,
será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo
autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou
multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas
para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
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§ 5· Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta lei.

§ 6· A imposição da sanção de que trata o § 4· deste artigo não
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins
previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos
interessados propor ação cabível no Juízo cível.
Seção III
Do Procedimento Sumariíssimo

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver
aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não
ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta lei, o Ministério
Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver
necessidade de diligências imprescindíveis.
§ 1· Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com
base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta lei, com dispensa
do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito
quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico
ou prova equivalente.
§ 2· Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer
ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta lei.
§ 3· Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida
queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no
parágrafo único do art. 66 desta lei.

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo,
entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de
instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério
Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.
§ 1· Se o acusado não estiver presente, será citado nafonna dos arts.
66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e
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julgamenix>, devendo a ela trazer snas testemunhas on apresentar
requerimenix> para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua
realização.
§ 2' Não estando presentes o ofendido e o responsável civil,
serão intimados nos termos do art. 67 desta lei para comparecerem à
audiência de instrução e julgamento.
§ 3' As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta lei.
Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução
e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de
tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério
Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta lei.
Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando
imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor
para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a
denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vitima e
as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o
acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais
e à prolação da sentença.
.
§ l' Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar
excessivas, impertinentes ou protelatórias.
§ 2' De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos
relevantes ocorridos em audiência e a sentença.
§ 3' A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da
sentença caberá apelação, que poderá serjulgada por turma composta
de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos
na sede do Juizado.
§ l' A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados
da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defenCol. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, 187(9):3605-3655, set.
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sor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do
recorrente.
§ 2Q O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no
prazo de dez dias.
§ 3Q As partes poderão requerer a transcrição da gravação da
fita magnética a que alude o § 3Q do art. 65 desta lei.
§ 4Q As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento
pela imprensa.
§ 5Q Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos,
a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.
§ 1Q Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou
oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
§ 2Q Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso.

§ 3Q OS erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Seção IV
Da Execução
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado.
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta
a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando
dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.
Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos
termos previstos em lei.
Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada
perante o órgão competente, nos termos da lei.
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Seção V
Das Despesas Processuais
Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação
de pena restritiva de direitos ou multa (arts. 74e 76, § 4'), as despesas
processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual. .

Seção VI
Disposições Finais
Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação
especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes
de lesões corporais leves e lesões culposas.
Art. 89. Nos crimes em que a pena núnima conúnada for igual
ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério
Póblico, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes
os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da
pena (art. 77 do Código Penal).
§ l' Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença
do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo,
submetendo o acusado a periodo de prova, sob as seguintes condições:
I
II

reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
proibição de freqüentar determinados lugares;

III

proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem
autorização do Juiz;
N - comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
§ 2' O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal
do acusado.

§ 3' A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo
justificado, a reparação do dano.
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§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser
processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir
qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta
a puuibilidade.
§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do
processo.
§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo,
o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

Art. 90. As disposições desta lei não se aplicam aos processos
penais cuja instrução já estiver iuiciada.
Art. 91. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação
para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias,
sob pena de decadência.
Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com
esta lei.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais Comuns
Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência.

Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as
audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades
a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de
acordo com audiências previamente anunciadas.
Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e
instalarão os Juizados Especiais no prazo de seis meses, a contar da
vigência desta lei.
Art. 96. Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após
a sua publicação.
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Art. 97. Ficam revogadas a Lei n· 4.611, de 2 de abril de 1965
e a Lei n" 7.244, de 7 de novembro de 1984..

Brasília, 26 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.112, DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com
força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas
e paga a partir de 1º de agosto de 1995, de acordo com o Anexo I.
Art. 3º Simultaneamente, até 31 de dezembro de 1995, será
concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata
o art. 1º, no valor constante do Anexo 11.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com a
Gratificação de Condição Especial (GCET)e:
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a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,41 e 42 da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.
Art. 4· A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de ]O de agosto de 1995.
Brasília, 31 de agosto de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXaI
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2·)
I - Oficiais (Fator Multiplicativo Sobre o Soldo do Almirante-de-Esquadra)

Posto
Almírante-de-Ea uadra, General-de-Exército e Tenente-Bri adeiro

I - Oficiais (Fator Multiplicativo Sobre o Soldo do Almirante-de-Esquadra
Posto
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

Canítão-de-Frazata e Tenente-Coronel
Caoitão-de-Corveta e Maior

Canitão-Tenente e Canitão
Primeiro-Tenente

Segundo-Tenente
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Fator

0,655
0,644
0,534
0495
0,428
0341
0,302
0,266
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Il

-

PraçaS Especiais (Fator Mumpncatrvo >:iüDre o CU1UU Ul::

U"U<1J.ua-

Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a~?ficial
Asnirante e Cadete (último Ano)
[rante e Cadete (Demais Anos), Al~os do Centro_de Formação de
~tfciais da Aeronáutica e Aluno de Órgao de Formaçao de OfiCHUS da
Reserva
.'
-Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de CadetE:s(Último
Ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Demais
Anos)
Aluno'da Escola de Formação de Sargentos
Gnunete
Aprendiz-Marinheiro e Alunos 'de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

.u~~

Fator
0377
0065
0059
0,055
0,049
0049
0,049
0,040

IH- Praças (Fator Multiplicativo Sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Sszundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (Engajado) e Taifeiro-Mór
'I'aífeiro-de-Primeira Classe
'I'aifeiro-de-Sesunda Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado
de P Classe (Especializados, Cursados e ~_Q~ajados), Soldado-Clarim
ou Corneteiro de lI!Classe e Soldado Pára- uedista (Engajado)
Marínheiro.Boldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI! Classe (Não Especializados), Soldado do Exército (Especializado e Engajado) e SoldadoClarim ou Corneteiro de 21! Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2B Classe (Engajados e Não Especializados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0377
0317
0263
0221
0143
0123
0109
0089
0082
0,065
0049
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I - Oficiais

Posto
Almirante-de-Esquadra General-de-Exército e Tenente-Brizadeiro
Vice-Almirante General-de-Divisão e Maior-Brieadeíro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Canitão-de-Fraeata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente

Segundo-Tenente

Valor (R$)
453,30
42540
398,40
33030
305.00
26430
210,60
186,90
164,70

11 - Praças Especiais
Graduação
Guarda-Marinha e Asnirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (Último Ano)
Asffiirante e Cadete (Demais Anos), Alunos do Centro de Formação-dea iciais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação do Oficiais da
Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Último

Valor (R$)
11070
1920
17,40

Ano)

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Demais

Anos)

14,40

AIlUlO da Escola de Formacão de Sargentos
Grumete

14,40
14,40

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

12,00

111 - Praças
Graduação
Suboficial e Subtenente

Primeiro-Sargento
Segundo-Saraento
'I'erceiro-Sarzento
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Valor (R$)
110,70
9300
77,10
65,10
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Graduação

Valor(R$)

Cabo (En~aiado) e Taifeiro-M6r
Taifeiro.de-Primeira Classe
Taifeiro-de-Sel!UJlda Classe
arinheiro Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado
~ l' Class~ (Especializados, Cursados e ~~ajadOS), Soldado-Clarim
o: Corneteirode l' Classe e Soldado Pára- uedista (Engajado)
Marinheiro Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI! Classe (Não Especializados) 'Soldado do Exército (Especializado e Engajado)e SoldadoClarim ou Corneteiro de 2l! Classe
soldado do Exército e Soldado de 2l! Classe (Engajadose Não Especializados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3' Classe

42,00
3630
3210
2640
2400
19,20
14,40

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.113 DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Acrescenta parágrafo ao art. 75da Lei
n' 4.728, de 14 dejulho de 1965, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição Federal, adota a seguinte medida
provisória, com força de lei:
Art. F O art. 75 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75

.

§ 4º As importâncias adiantadas na forma do § 2º deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem .»
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Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.114, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recur-

sos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo
daMarinhaMercante, edáoutrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nonúnal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo núuimo
de três meses;
U - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como
de longo prazo;
.
UI - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
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IV
o prazo do período da apuração da rentabilidade a que
se refere o caput do art. 2';
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4' Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de l' de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvadoo disposto no § l' do art. 5' e nos arts. 6' e 7'
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao Fundo
de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor
correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo, limitada a seis
por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e do Conselho Diretor do
Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse limite.
Art. 5' O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ l' Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos
Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
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medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7" Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1s de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8" A partir de 1" de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4" desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2" e 3" do art. 2" da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9" Será admitida a aplicação, a partir de 1"de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7", em substituição ao previsto no
art. 8" desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo se
dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos, em
prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.
Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fnndo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1" da Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de I" de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n" 8.177 de 10 de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude O art. 8" desta medida provisória.
Art. 13. A partir de I" de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no art. 8", in fine, desta medida
provisória, ficam revogados O art. 25 da Lei n? 8.177, de 1" de março
de 1991, e os §§ 2" e 3" do art. 2"da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.082, de 25 de agosto de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.115, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Grati{u:ação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Ficainstituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos de níveis
superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0.0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respecCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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tívae áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1"
e 2º quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o e;ercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalente;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3º Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4' AS gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de 1" de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.

Art. 6º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
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Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.083, de 25 de agosto de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174' da Independência e lO?'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO

Carreiras

Oficial de

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
Aos Padrões
do Anexo II da
Lei n' 8.460/92

Inicial

de I o Vlll

D-I o C-lll

500

"A"

deloVlI

C-IVo H-IV

350

Especial

deI a V

H-V o A-lll

150

Chancelaria

1.000

Subtotal

Assistente de
Chancelaria

Quant.
de
Cargos

Inicial

deI a Vlll

D-I o C-lll

600

"A"

deIoVlI

C-IV a H-IV

420

Especial

dela V

H-V a A-lll

180

Subtotal
Total geral
Ooi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.

1.200
2.200

3669
MEDIDA PROVISÓRIA Nº I. 116, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 22 São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 32 São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1. e três cargos DAS 102.2.
§ 12 São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-l, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 22 Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Execntivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 42 O cargo de Consultor Juridico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao IÚvellOI.5.
Art. 52 Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no

art. 12, inciso I, e § 12, do Decreto-Lei nO 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
Coí.
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Parágrafo único. À vantagem referida neste artigo fazem jus
também os titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União, de que trata O art. 20 da Lei Complementar n Q 73,
de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 6Q As despesas decorrentes da aplicação desta medida
provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.084, de 25 de agosto de 1995.
Art. 8Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão

Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
N 2de

Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
Consultorda

10

Consultor da União DAS 102.5

10

União

3

Adjunto do
Advogado-Geral

DAS 102.5

3

Adjunto do
Advogado-Geral

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3

1
6

1
6
3

3

DAS 102.6

DAS 102.6

Chefe de Gabinete DAS 101.5
Assessor Técnico
DAS 102.4
DAS 101.3
Oficial de
Gabinete
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Situação Anterior

NQde
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

Nº de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
2

Oficial de Gabinete

11

Oficial de Gabinete

5

Diretor de Divisão

2

Oficialde

DAS 101.2

DAS 101.1

16

Gabinete
Oficial de
Gabinete

DAS 101.1

DAS 101.3

5

Coordenador

DAS 101.3

DAS 101.2

N' de Cargos
I
1
1
1

II
5
1

5
2
1
8
2
1
3

Denominação

Código

Gabinete do Consultor-Geral da União
Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.4
102. 3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1
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Situação Anterior

N 2de
Cargos

Denominação

III

Situação Nova

Código

N" de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Procurador-Geral da União
Adjunto do

3

Procurador-Geral
da União

2

Assessor Jurídico

Adjunto do
Procurador-Geral
DAS 102.4
DAS 102.3

5
4
1
2
1
8
1
2
4
2

DAS 102.5
DAS 102.3
Chefe de Gabinete DAS 101.4
Assessor Técnico
DAS 102.3
Oficial de
DAS 101.2

da União
Assessor Jurídico

Gabinete
Oficial de
DAS 101.1
Gabinete
Coordenador-Geral DAS 101.4
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
Chefe de Servico
DAS 101.1

ANExom
Advocacia-Geral da União
Nº de Cargos

I

Denominação

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio
de Janeiro e em São Paulo: estrutura unitária.

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.3

4

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.2
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Denominação

N'de Cargos
I

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio
de Janeiro e em São Paulo: estrutura unitária.

2
1

Oficial de Gabinete
Coordenador

3

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

6

11
1
3
2

2
1
3
6

Código

DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e
em Recife: estrutura unitária
DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Coordenador
Chefe de Divisão

Chefede Serviço

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
N'de Cargos
I
4
2
1

Denominação

Código

Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária.
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3
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Denominação
'----

N2 de Cargos 1

II

2
1

1

Código

_

Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás,
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul: estrutura unitária.
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas,
Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato

UI

Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Narte,
Rondônia e Sergipe: estrutura unitária.

1
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Coordenador

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e

IV
1
1

Tocantins: estrutura unitária.
Assessor Jurídico

DAS 102.3

IAssessor Técnico

IDAS 102.2

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos
I
2

Denominação

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A (quatro
procuradorias): estrutura unitária.

IAssessor Jurídico

(;01. Leis llep.

IDAS 102.2

Procuradorias Seccionais da UIÚão - Padrão B (nove
procuradorias): estrutura unitária.

II

1

Código

IAssessor Jurídico
~'ed.
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IDAS 102.2

Denominação

N'de Cargos
111
1

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão C (vinte e
oito procuradorias): estrutura unitária.
Assessor Jurídico

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
Denominação

N' de Cargos

Código

Diretoria-Geral de Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.117, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O § 6Qdo art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n" 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20. .
.
§ 6Q A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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.......................................................................................................»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ I" A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2' Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
«Art. 40
.
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitaliciajunto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § l' do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julbo de 1991.»
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.085, de 25 de agosto de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília 22, de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set.1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.118, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos sereidores, altera o Anexo Il da Lei n" 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1 º do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
c~m força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativos e Judiciário, do Tribunal
de Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2º A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, na conformidade do disposto nos Anexos I, H e IH desta medida provisória.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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o Anexo II da Lei n 2 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam, a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 42 Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 62 da
Lei n" 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas,
cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 32 da Lei
n 8.448, de 21 dejulbo de 1992;
2

III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de. gratificações, vantagens e adicionais;
IV

-

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 52 O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional; a partir de 12 de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de l'
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7' O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
.couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento do servidor público federal.
Art. 8' As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 92 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.086, de 25 de agosto de 1995.
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Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § F do art. F da Lei Delegada
n' 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n' 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de l' de setembro de 1994.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Clóvis de Barros Carvalho

ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal,
Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos extintos Territórios
Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE,
FCBIA, Susep, CVM e Ipea.
CL

p

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 horas 30 horas 4Dhoras 30 haras 40 horas 30 horas

A

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

I
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CL

Superior

P

Intermediário

Auxiliar

40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas
VI

B

C

D

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

214,04

V

310,48

232,86

160,53

123,64

92,73

IV

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

lI!

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

II

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

I

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69,35

IV

252,99

189,74

158,98

119,23

88,12

66,09

lI!

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

II

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

I

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

60,Q7
57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

IV

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

lI!

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

II

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

1

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23

TABELA 23

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Vencimento Básico

Denominação

Juiz-Presidente
Juiz

42951
40906
TABELA 23
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ANEXO l-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (art. 7' da Lei

-Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

~dvogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17

8.460/92)

TABELA 23

ANEXO 11DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

Classe

Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

Nível
U
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

20 Horas
Graduado
21475
171,80
163,62
155,83
148,41
134,92
128,49
122,38
116,55
105,95
100,91
96,10
9152

40 Horas

Graduado
42950
343,60
327,24
311,66
29682
269,84
256,98
244,76
23310
211,90
201,82
192,20
18304

TABELA 32
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério de 1º e 2º Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55

331,10

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56

E

D

C

B

A
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos
instituídos pelas Leis nOs 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnicos-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme art. 3º e seguintes
da Lei nº 7.596/87 dos servidores do Ibama, Embratur, Incra, CFIAer, IEPC,
Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS, Roquette
Pinto , FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

A

B

C

D

P

Sunerior
Intermediário
Auxiliar
40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas

III

397,04

297,78

203,31

152,48

137,60

103,20

11

373,96

280,47

195,85

146,89

131,27

98,45

I

351,75

263,81

188,68

141,51

125,25

93,93

VI

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,04

85,53

1V

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

III

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

11

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

I

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

VI

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,ü4

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

IV

222,29

166,72

135,13

101,35

82,40

61,80

III

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

11

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

121,02

I

200,63

150,47

90,77

71,81

53,86

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,47

1V

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

III

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

11

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

I

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96

TABELA 24
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ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
ANEXO II DA LEI Nº 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Situações

Valor Percentual
70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Oficial-General

70% do soldo

Oficial-Superior

60%do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35%do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação Inferior a 32 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

20% do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentuais

Situação
-COII1 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada, com menos de
30 anos de serviço

40% do soldo

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de
Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do
DF e dos Policiais Civis dos extintos Territórios Federais, Orçamento, de
Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia
e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama, Embratur, Incra,

CFIAer, IBPC, Ibae, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS,
Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplae, Tabela de Especialistas, dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino,
conforme art. 3' e seguintes da Lei n' 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de
Cargos instituídos pelas Leis nse 5.645/70 e 6.550/78.
CL

P

Superior
40 horas

A

Intermediário

30 horas 40 horas

Auxiliar

30 horas 40 horas

30 horas

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

I
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CL

B

C

D

Superior

P

Intermediário .:

Auxiliar

l

40 horas

ao horas

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

N

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

III

292,82

219,62

196,56

147,42

88,33
112,17 .. 84,13

11

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

40 horas 30 horas 40 horas

30 horas

I

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69,35

N

252,99

189,74

158,98

119,23

88,12

66,09

III

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

11

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,07

I

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

N

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

III

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

11

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

I

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacia-Geral da União
Denominação

Advoe:ado da União de Catesoria Esoecial
Advoe:ado da União de Primeira Catezoria
AdvoR.'ado da União de Segunda Categoria

Vencimento
Básico

Grat. (art. 7'l da
Lei 8.460/92)

429,51
40188
37555

170,92
16338
15617

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério Superior

-

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

4

176,91

353,82

3

169,29

338,58

2

162,00

324,00

1

155,03

310,05

4

142,23

284,45

3

136,10

272,20

2

130,24

260,48

1

124,63

249,26

4

114,34

228,68

3

109,42

218,83

2

104,71

209,41

1

100,20

200,39

Adjunto

Assistente

Auxiliar
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVSÓRIA

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do

Magistério de 12 e 22 Graus

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,26
136,35
130,48
124,86
11949
114,34
109,42
104,71
10020
94,52
90,02
85,74
81,65
77,03
73,36
69,87
66,54

336,09
321,62
307,77
29452
272,70
260,96
249,72
23897
228,68
218,83
209,41
20039
189,04
180,04
171,47
163,30
154,06
146,72
139,73
133,08

E

D

C

B

A
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ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118,
DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
(a partir de 1º de dezembro de 1994)
ANEXO Il DA LEI Nº 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Tabela H - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria H

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80%do soldo

Cursos de Especialização

60%do soldo

Cursos de Formação

Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto ou Graduação

Percentual

Oficial-General

150%do soldo

Oficial-Superior

130%do. soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Ofi-

110% do soldo

cial
Suboficial, Subtenente e Sargento

85%do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de

graduação inferior a 3l! Sargento, exceto
as prestadoras do serviço militar inicial

60%do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180%do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com ao anos de serviço ou mais

120%do soldo

Transferidos ex cfficio, para a inatividade remunerada, com menos de 30 anos
de serviço

80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.119, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei;

Art. 1º Os valores das mensalidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior somente poderão ser reajustados a cada doze meses.
Parágrafo único. O termo inicial do prazo a que se refere o caput
deste artigo será a data do último reajuste realizado antes da data da
publicação desta medida provisória.

Art. 2º No reajuste a que se refere o artigo anterior, será
utilizada, quando for o caso, a variação acumulada do 1PC-r ocorrida
entre o último reajuste e 1º de julho de 1995 e, após esta data, a média
do índice de preços de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 1º Nos estabelecimentos onde o ajuste não refletir a elevação
ponderada dos custos, o excedente será repassado às mensalidades
em duas parcelas mensais e sucessivas, de igual valor, desde que
decorra o prazo de sessenta dias, contados a partir da data em que se
Ooí. Leis
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'gível a primeira parcela do ajuste a que alude o parágrafo
tornare",
precedente.
§ 2" Sempre.qu.e ?ecessário, a Secretaria d~ Acomp~amen~o
ôIIÚco do Mimsteno d~ Faze~da~ a Secretana ~e !?,:eIto EconoE~on d Ministério da Justiça, no âmbito de suas atribuições, poderão
~01nprovação documental que justifique o excedente da elevação ponderada.
§ 3" Apresentada integralmente a documentação requerida, o
. . tério da Fazenda manifestar-se-á no prazo máximo de trinta
MdiUllSfindos os quais, sem manifestação, entender-se-á legitimado o

::r
as,

reajuste.
§ 4" A partir da data em que recebida a comunicação de que
tr ta o § 2" e enquanto não ocorrida manifestação comissiva ou
;;ssiva do Ministério da Fazenda, é vedado ao estabelecimento de
o sino exigir mensalidade em que computada a parcela relativa ao
:~cedente da elevação ponderada.

§ 5" Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não justificar o repasse do excedente da elevação ponderada a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Faze~da e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de que
trata o art. 5", § 6", da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 3" Os encargos educacionais anteriormente fixados nos
termos da Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991, para os cursos de
regime semestral, com inicio a partir de julho de 1994, observarão o
disposto nesta medida provisória.
Art. 4" Os alunos j á matriculados terão a preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, salvo inadimplemento ou outra causa expressamente prevista no regimento do
estabelecimento de ensino, em igualdade de condições com os demais
alunos e observado o calendário escolar da instituição de ensino.
Art. 5" São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidade pedagógicas.
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Art. 6· São legitimados à propositura de ações coletivas para a
defesa dos direitos assegurados por esta medida provisória, conco-,
rentemente as entidades e órgãos públicos competentes, nos termos
da legislação vigente.
Art. 7· O art. 39 da Lei n· 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do
legal ou contratualmente estabelecido.»
Art. 8· O termo de compromisso de ajustamento, previsto no §
5· do art. 2", será exigido, nos contratos firmados entre os estabeleci.
mentos de ensino e os pais de alunos ou alunos, de acordo com o
disposto nos arts. 39, 42 e 51 da Lei n· 8.078, de 1990.

Art. 9· Às instituições referidas no art. 213 da Constituição,
que descumprirem o disposto nesta medida provisória, é vedado
firmar convênio ou contrato com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal ou receber recursos públicos.
Art. 10. Os Ministros da Fazenda e da Justiça expedirão, em
ato conjunto, as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
nesta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a prestação de
serviços escolares por estabelecimentos particulares de ensino.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.087, de 25 de agosto de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei n· 8.170, de 17 de janeiro de 1991, e
a Lei n· 8.747, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ

r.120, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O art. 6Qda Lei n Q8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6Q O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
Art. 2Q OS arts. 17 e 19 da Lei n Q8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da seguridade social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da lei orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.088, de 25 de agosto de 1995.
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Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.121, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e

Produtividade (GDP) das atividades de iínanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
U -

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;

UI - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
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qu~ti~,,:tivo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
proVIsona.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade
a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n? 8,477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8,460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que trata o art. 1',
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4' e 11 da Medida
Provisória n' 1.096, de 25 de agosto de 1995, para o exercício de
cargos em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e
Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão

de:
1. Natureza Especial, DAS-6, e DAS-5 ou equivalentes;
2. DAS-4, DAS-3 e DAS-2, nas unidades integrantes das estruturas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.

§ 3' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
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assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' A gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto, de forma não comulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a 70% do
previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e 36% para
o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1".
§ 6' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art 2' da Lei n' 8.852, de 1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para O
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 2', alineas a e b,
e 3' do artigo anterior.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
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§ 5. A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a

artir de 1· de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a

~egulamentação de que trata o § 2·.

Art. 4· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proentos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
~ervidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 5·. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.089, de 25 de agosto de 1995.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.122, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

CAPíTULO I
Da Presidência da República
Seção!
Da Estrutura
Art. 1· A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
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Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;

b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 22 Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;

b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 22 À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na
integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma Executiva.

Art. 32 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República,
tendo como estrutura básica:
I
H

IH

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
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IV
V
VI

Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4° À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
Re ública compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
RePública no desempenho de suas atribuições, especialmente nos

~ntos relativos à política de comunicação social do governo, e de
~s lantação de programas informativos e de educação à distància,
jJll6endo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publicidade dos
~a ãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indirra e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura
~~ica o Gabinete e até quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.

Art. 5° À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na 'definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 6° À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.
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Art. 7Q Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1Q Para desenvolver as ações executivas das cãmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários-Executivos dos Ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2Q O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3Q É criada a Cãmara de Políticas Regionais, do Conselho do
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais cãmaras.

§ 4Q O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as cãmaras de que trata o
inciso II do caput.
§ 5Q O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das cãmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1Q •

Art. 8Q Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico ao Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
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.sti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração,
ass'erir_lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
S~tlico e apresentar-lhes as informações a serem prestadas ao Poder
~udiciári o quando impugnado ato, ou omissão presidencial, dentre
o~tras atribnições fixadas na Lei Complementar n? 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9Q O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da Repúblicanas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no Pais e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nQs 8.041,
de 5 dejunho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da
República terão como Secretários-Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vincu.
lado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as açÕes
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária
'
a que se refere o art. 2".
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção!
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

UI

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá·

IV -

da Ciência e Tecnologia;

ria;
V

das Comunicações;

VI
VII

da Cultura;

VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X

Xl
XlI
XlII
nia Legal;

da Educação e do Desporto;

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
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XIV XV XVI
XVII
XVIII
XIX XX -

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do Estado-Maior
das Forças Armadas.
Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada Ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação 'do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;
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b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aem,
náuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de peso
quisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

111 - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;
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i) pesqnisa tecnológica em agricultura e pecuária;

JI reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;

o) assistência técnica e extensão rural;
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesqnisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;
b) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e
educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
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fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças,
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da,
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;

d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e des.
mobilização nacionaís;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscal],
zação e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
V01. LeIS rcep, >M. Brasíí, Brasflía, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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x-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
á) comércio exterior;
e)

fJ

turismo;
formulação da política de apoio à micro, pequena e média

eIllpresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjuridica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ

defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu-

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h)

nacionalidade, imigração e estrangeiros;

i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
Col. Leis Hep. J:l'ed. rsrasu.orasrua,

.Lol\.9):36~7-3817.set.

1995.

3708
I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratUi.
ta, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;

e) polícia marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g)

segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;

h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) política naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:'
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas no meio ambiente e aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
'-'01. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
b)

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais
estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

previdência complementar;
c) assistência social;
b)

XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesqnisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e

aquaviário;
,
•b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c)

participação na coordenação dos transportes aeroviários.

. § l' Em casos ~e calami~ade púb~ica ou de ne~es.sidade de

ial atendimento a populaçao, o Presidente da República poderá
e~pecr sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
spo
. t raçao
- Públiica,
diferentes
níveis d a Admims
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
. lui o planejamento e o exercício da ação governamental nas ativi:::'~es do setor agroindustrial canavieiro, previsto em leis e regula-

di

mentos.

SeçãoIIJ
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
I _

Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações

Exteriores;

II
Gabinete do Ministro;
III _ Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ l' No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as funções
quelhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3' Integram a estrutura das Secretarias-Executivas duas

Subsecretarias.
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SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agricola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conss.
lho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesqnisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;

IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Naciona]
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até seis secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 12, 2" e 3"
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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doria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Adminisda ProcurFaendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
tração .az.
secretartas,
"
térí d I dú trioa, d o Comercio
. , e do Tu'
Il _ do U
.LulmS TIO a n us
nsmo,

~ Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

aléJl1 o'al e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
trJ

IndUS

a-o até cinco secretarias;
,
IX _ do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
D' ltos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
do~ .rr~ e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trãnsito, do
C~o Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direicon~e Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
to~ I a eente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conse~ o;Sstor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
d oP ;ícia Federal, do Arquivo Nacional da Imprensa Nacional, da
O:vi~oria'Geral da República e da Defensora Pública da União, até

El<pOrtaç

cincosecretarias;

X-

do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
d Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
~o ~onselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
RecursosNaturais Renováv,eis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII -

do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da

Comíssão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de

Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
doConselho Nacional da Segnridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assisténcia Social, do
Col. Leis Rep. Fed.Braail.Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Na.
cional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XN - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Ser.
viço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta com.
posta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as reparo
tições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Cura.
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secreta.
rias;
XVII -

do Ministério dos Transportes, até três secretarias.

§ lº São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Milítares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relaçães
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos SubsecretáriosGerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO UI
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
Ooj. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657·3817, set. 1995.
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a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidên.
I - ública, em Secretaria de Comunicação Social da Presidênetada Rep .
cia da Repúbhca;
H _ a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e OrçalI1ento;

IH _ a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV _ o Ministério ~o Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal;
V _ o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI _ na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da

República;
b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
c) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:

1- para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério

do Bem-Estar Social;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,
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II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídr],
cos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério da
Integração Regional;
III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secre.
taria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do
Bem-Estar Social;
VI - para a Secretaria-Executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, infor,
mática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1a do art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração
Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento
e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n" 7.827,
de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3001-0011, set, 1""5.
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II - o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
V- a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada Ministério;

VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de DesenvolviCol. Leis IWp. Fed. Brasil.Brasflia, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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menta Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes;
de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal,
. todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e III do
art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário'de Administração Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;

VII- de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X- de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário-Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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AdJninistração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social' de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estad~ do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;

II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de SecretárioExecutivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3· do art. 7· desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 10, inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Supe.
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os Ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1s O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os Ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2º Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do Ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preenchidos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica O Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória o Poder Executivo encaminhará ao CongresCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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N cional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, compeS?nc:"s e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),

te § 1. Enquanto nã~ constituída a Agência Bra~ileira .de I,:,-t<;li_ cia a unidade administrativa encarregada das açoes de inteligêng~n a~sim como o Departamento de Administração Geral, da
Cla'retarla de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as COmse~ências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando
pe'ntegrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da
aPresidêncla
1
. d R
a epu-bl'tca.
§ 2. Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisó.a o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
~r~sidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transf rência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
~nússãO ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive os
~ocados à ora extinta Consultoria Jurídica, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbência.s estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória,
ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n? 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1· O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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§ 2Q As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da
Lei n" 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4Q do art. 93 da Lei nQ
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da
Lei n? 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4Q e § 2Q do art. 5Q do Decreto-Lei n Q 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n Q 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.
Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
L;oL LeIS .Kep.l1'ed. Brasil, Brasília, 187(9);3657-3817, set. 1995.
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Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
tribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Frana. CO e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
Cl~eparar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
Irldricos, com o objetiv? de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos Ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Art. 40. Até o final do presente exercício, o Poder Executivo
promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que
trata o art. 19, incisos I, II e lII, de modo a evitar qualquer aumento
de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada
por esta medida provisória.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos Ministérios
Civis, de que trata o art. 35, ficam mantidas as estruturas, as
competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação
das uuidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27
dejunho de 1995.
t,jOl. LeIS
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Art. 43. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995 e
1.090, de 25 de agosto de 1995.
Art. 44. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, e o parágrafo único
do art. 2' do Decreto-Lei n? 701, de 24 de julho de 1969.
Brasilia, 22 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.123, DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região N ortelNordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ l' Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2' Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § l' deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
Li01. .LeIS
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orta1Ilento da produção da cana-de-açúcar utilizada como maté,,?JllP";~a pelas empresas do setor sucroalcooleiro e O dos mercados
rtS-pw.r es
cooSUJIlido .
§ 3' Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
dificações serão aprovados em portaria específica do Minsitro de
:~tado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4' Os excedentes de açúcar referidos no § l' poderão ser
overtidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâme~os técnicos de conversibilidade.

Art. 2' Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Parm1Ja, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. l' e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Tnrismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.
Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5' A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3', poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3657-3817, 80t. 1995.
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II - 'ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixa.
dos no respectivo edital, para produtos de diferentes niveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6Q Às ofertas públicas de que trata o art. 5Q , inciso 11
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n Q 8.666, de 21 dejunh~
de 1993.

Art. 7Q A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor. '
Art. 8Q Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
Norte/Nordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela Secretaria de Política Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30
de setembro de 1995;
III - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Política
Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Art. 9Q O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3Q do Decreto-Lei n Q 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):3657-3817, aet,
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«Art. 3" A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
'centO), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambiale do comércio exterior."
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
. CongresSO Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
~. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.
.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.091, de 25 de agosto de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.124, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2'2 da Lei n!!
8.844, de 20 dejaneiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O art. 2° da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a Vigorarcom a seguinte redação:
«Art. 2° Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
Colo LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3657-3817, sete 1995.
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§ 1" As custas, despesas processuais e honorários, inclusive
os de sucumbência, que 'vierem a ser incorridos pela Procurado.
.ria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica Federal
para a realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamen~
e do controle e acompanhamento dos processos judiciais, serão
levados a débito do Fundo de Garantía do Tempo de Serviço.
§ 2" Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 3" Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança»
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.092, de 25 de agosto de 1995.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.125, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações,
bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Gol.
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utivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
E"e~ dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
cO~omia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
~cd pendentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
:fes~s despesas, será efetuado entr; o ~egundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mes de competência.
§ 1. Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
ordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
SCtatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
eSletr'vO a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimencdo
odisposto
'
to
no caput d este arti19O.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será J1!-antida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1. 093, de 25 de agosto de 1995.
Art. 42 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art.
1993.

52

Revoga-se o art. 6' da Lei n 2 8.627, de 19 de fevereiro de

Brasília, 26 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi(*)
Luiz Carlos Bresser Pereira
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 28.9.95 (pág. 4114 deste
volume).
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.126, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Altera dispositivos da Lei nº 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e dá outras proui:
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Os arts. 6', 7', 8' e 9' da Lei n'' 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
§ l' No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das câmaras que o compõem.
§ 2' Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3' O ensino militar será regulado por lei especial."

«Art. 7' O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a párticipação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ 1" Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação;
"-'01. LeIS rcep. ,ll'eet. Brasu, Brasíha, H:S7(9): iS657-3817. set. 1995.
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b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
tÚvel OU modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
di gnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aper~ ~oar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
:integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por
itÚciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;
e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;

fJ analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.

§ 2º O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente de acordo com seu regimento e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por uma das
câmaras.
§ 3º O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqénte.
§ 4º O Ministro de Estado da Educação e do Desporto,
presidirá as sessões a que comparecer,»

«Art. 8º A câmara de Educação Básica e a Câmara de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ 1s São membros natos da Câmara de Educação Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e o Secretário de Educação
Média e Tecnológica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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§ 2º São membros natos da Cãmara de Educação Superior
o Secretário de Educação Superior e o Presidente da Fundaçã~
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior.
§ 3º A escolha e nomeação dos demais conselheiros será
feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para
cada cãmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4º Para a Cãmara de Educação Básica, a consulta envol.
verá necessariamente entidades nacionais que congreguem os
docentes, os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 5º Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem
os reitores das universidades, os docentes, os estudantes e sego
mentos representativos da comunidade científica.

§ 6º A indicação a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à
ciência e à cultura.
§ 7Q Na escolha dos nomes que comporão as câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do País e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada
colegiado.
§ 8º Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das cãmaras a cada dois anos.
§ 9º Cada cãmara será presidida por um dos conselheiros,
escolhido por seus pares, vedada a escolha dos membros natos,
para mandato de um ano.»
«Art. 9º As câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao conselho pleno.

§ 1º São atribuições da Cãmara de Educação Básica:
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.

a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio e oferecer sugestões para sua
solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na letra a;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na prepararção do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;

f> manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica.

§ 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;

b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua
atuação;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação relativos a profissões regulamentadas em lei;
d) deliberar sobre os pareceres encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto relativos a reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;

e) deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive uníversiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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dades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regi_
mento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
g) deliberar sobre os pareceres para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Funda.
ção Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, com base na avaliação dos cursos.
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior;
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior.
§ 3º As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.
§ 4° O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2°
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.
§ 5° Os pronunciamentos e deliberações das cãmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto.»
Art. 2° Com vistas ao disposto na letra e do § 2° do art. 9° da Lei
n? 4.024, de 1961, com a redação dada por esta medida provisória, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
§ 1° Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o caput incluirão necessariamente a realização, a cada
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados, destinados a aferir os
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de
conclusão dos cursos de graduação.
L;Ol. LeIS 1Wp. lI"eU,
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§ 20 O Ministério da Educaçã~ e do Desp~rto diwlgar.á, ~ual
nte o resultado dos exames refendos no paragrafo antenor, inforJll:"d~ o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente
rn alunos avaliados.
OS

§ 30 A realização do exame referido no § F deste artigo é
ndição prévia para a obtenção do diploma, mas constará do histórico
~~colar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se
subJlleteu.
§ 40 Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
não serão computados para sua aprovação, mas constarão de doeuJllento específico emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto
a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5º O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§ 6° A introdução dos exames nacionais como um dos procedimentos para avaliação da qualidade dos cursos de graduação será
efetuada gradativamente, a partir do ano letivo seguinte ao da edição
desta medida provisória, cabendo ao Ministro de Estado da Educação
e do Desporto determinar os cursos a serem avaliados a cada ano.

Art. 3° Os resultados das avaliações referidas no § F do art. 2°
serão também utilizados, pelo Ministério da Educação e do Desporto,
para orientar suas ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas, voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, inclusive as
que visem a elevação da qualificação dos docentes.
Art. 4° Ficam revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação, previstas em lei.
Art. 5° Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.

Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publicaçãodesta medida provisória, o Poder Executivo adotará as providências necessárias para a instalação do conselho.
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Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.094, de 25 de agosto de 1995.
Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174Qda Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.127, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Extingue as vantagens que menciona,
institui os Décimos Incorporados. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q São extintas, a partir de 19 de janeiro de 1995, as
vantagens de que tratam:
Q Q
I - os §§ 2 a 5 do art. 62 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro
Q
de 1990, os arts. 3 a 11 da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994;
o art. 193 da Lei n Q8.112, de 1990.
Art. 2Q São transformadas em vantagem pessoal, nominalmente
identificada em suas parcelas, sujeita exclusivamente a atualização
pelos índices gerais de reajuste e antecipações dos servidores públicos
federais, as vantagens concedidas até 19 de janeiro de 1995, com base
nos incisos do artigo anterior, na Lei nQ6.732, de 4 de dezembro de 1979,
e no art. 180 da Lei n Q1.711, de 28 de outubro de 1952.
II -

Parágrafo único. Enquanto exercer cargo em comissão ou função
de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a
vantagem pessoal de que trata este artigo, salvo no caso de opção pela
remuneração do cargo efetivo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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Art 3g É assegurado o direito à incorporação da vantagem de

"

trat~ o inciso I do

art. lO aos servidores que, até 19 de janeiro de

q~;5 tiverem concluído interstício necessário para a concessão, na

iorm~ do disposto no art. 3g da Lei n" 8,911, de 1994,

Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo será
alculada sobre o valor das parcelas componentes da retribuição dos
Cargos em collÚssão ou das funções de direção, chefia e assessoramento vigente em 19 de janeiro de 1995 e incorporada como vantagem
ssoal nOllÚnalmente identificada, sujeita exclusivamente à atuali~:ção pelos ind~ces gerais de reajuste e antecipações dos servidores
públicos federllls,
Art. 4g É assegurado o direito à vantagem de que trata o inciso
Il do art. 19 aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham
completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro
das normas até então vigentes,
parágrafo único, Aplica-se à vantagem de que trata este artigo
o disposto no parágrafo único do art. 3g •

Art. 5g O servidor regido pela Lei n g 8,112, de 1990, investido em
cargo em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramento,
previstos na Lei ng 8.911, de 1994, incorporará à sua remuneração, como
DécimosIncorporados, a importância equivalente à fração de um décimo
da média mensal do valor da gratificação dos cargos ou funções exercidos,a cada doze meses, até o limite de dez décimos.
§ 19 Entende-se como gratificação para fins de cálculo da média, a parcela referente:
a) ao valor que seria devido pelo exercício do cargo em comissão
na hipótese de opção pela remuneração do cargo efetivo, nos casos dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), dos Cargos de Direção (CD) e dos cargos de Natureza Especial,
independentemente de o servidor ter feito a opção;

b) ao total da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.

§ 2g Para fins de cálculo da média de que trata este artigo, os
valores a que se refere o parágrafo anterior serão corrigidos, mês a
CoL Leis Rep. Fed, Brasil,Brasília, 187(9):3657-3817, set.
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mês, pelos índices gerais de reajuste e antecipações aplicados aos
servidores públicos federais;
§ 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento houver sido exercido no mês, a
parcela a ser considerada para cálculo da média terá como base a
exercida por maior tempo.
§ 4º As parcelas incorporadas na forma deste artigo sujeitam.
se, exclusivamente, à atualização pelos índices gerais de reajuste e
antecipações dos servidores públicos federais.
§ 5º Ocorrendo o exercício de cargos em comissão ou de funções
de direção, chefia ou assessoramento, por período de doze meses após
a incorporação dos dez décimos, que resultem valor de média mais
elevado do que uma das parcelas incorporadas, poderá haver a atualização progressiva.
§ 6º Somente poderá ser contado, para fins da incorporação de
que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento concomitante ao exercício de cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 6º Enquanto exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá Décimos
Incorporados, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo
efetivo, quando receberá, alternativamente:
I - setenta por cento da soma das parcelas de Décimos Incorporados e a opção integral do cargo em comissão;
II - as parcelas de Décimos Incorporados e setenta por cento
da opção do cargo em comissão.
Art. 7º É vedada a percepção cumulativa dos Décimos Incorporados com as vantagens pessoais de que trata o art. 2º, salvo no caso
da sua transformação em Décimos Incorporados, na forma do art. 8'
desta medida provisória.
Art. 8º É facultado ao servidor optar, até noventa dias contados
da vigência desta medida provisória, pela transformação das vantagens pessoais de que trata o art. 2º, em Décimos Incorporados,
mediante a divisão de cada uma das respectivas parcelas, referentes
aos antigos quintos incorporados, em duas parcelas de igual valor.
uoi, Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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§ 1" Se a opção de que trata este artigo for exercida após o prazo
.d no caput, somente poderá ser contado, para fins de concessão
refert Os Décimos Incorporados e atualização progressiva das parcede Il:0v~oncedidas, o tempo de exercício em cargos em comissão e
las J~ s de direção, chefia e assessoramento ocorrido após a opção.

run~e 2"

A opção de que trata este artigo será feita de forma irre-

tratável.

Art 9" Salvo o disposto no § I" do art. 8", a contagem do tempo de

•ci~ para fins de concessão de Décimos Incorporados terá início a
ex;: do dia 19 de janeiro de 1994, excluídos os períodos já contados
fins da concessão da vantagem pessoal de que trata o art. 2".
p
paraparágrafo único. P";,,a o.s fins de que trata ~ste. artigo, o temp?
de exercício entre 19 de janeiro de 1994 e 18 de janeiro de 1995 sera
contadO em dobro.
Art. 10. A partir de 1" de fevereiro de 1995, o maior valor de
encimentos a que se refere o art. 2" da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passará a corresp0.n~er, no máximo, a oitenta por cento da
remuneração do cargo de Ministro de Estado.

Art. 11. A alínea n do inciso III do art. I" da Lei n" 8.852, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«n) ressalvado direito adquirido, adicional por tempo de
serviço, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico de que trata o inciso I;»

Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituidos pela Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e a Gratificação
de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituida pela Lei n"
7.787, de 30 de junho de 1989, observarão, como limite máximo, valor
igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva tabela.
Art. 13. O art. 3" da Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" A Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) observarão, como limites máximos, valor igual a oito vezes o do maior vencimento
básico da respectiva tabela e a oitenta por cento da remuneração
do cargo de Ministro de Estado."
Col, Leis Rep, Fed. Brasü.Brasília, 187(9):3657-3817, set. 199".
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Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisóna
integram os proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. O art. 4' da Lei n" 8.878, de 11 de maio de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4' Até 15 de setembro de 1995, a Administração Pú.
blica Federal e as empresas sob controle da União, quando
necessária a realização de concurso, contratação ou processo
seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego perma,
nente, excluirão das vagas a serem preenclúdas pelos concursa_
dos o número correspondente ao de postulantes habilitados na
forma desta lei para os respectivos cargos ou empregos."
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.095, de 25 de agosto de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, com efeitos financeiros a partir de l' de março de 1995.
Art. 18. Revogam-se os §§ 2' a 5' do art. 62 e o art. 193 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 3' a 11 da Lei n' 8.911, de 11
de julho de 1994, e o art. 7º da Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.128, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo

Art. 1· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
'lÍsa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à
verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
n - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;
In - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programaçãofinanceira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercicio de sua missão
institucional.
Col. Leis Rep.
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TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contah],
lidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II

a Secretaria Federal de Controle;

III

á Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presi.
dência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1· Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2· As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5· Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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Il - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Teso~o Nacional '70~ cons:l~os .fisais OU órgãos equivalentes, das entidades da administração indire~a, dontroladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão eqnivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmícas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.

Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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CAPÍTULO II
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão
Art. 9º Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desemps,
nho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:

r - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fisoalí.
zação e avaliação de gestão;
Hl - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;

VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII- manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
tivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
E"eeu a de Controle Interno;
SisteI1l
:x: - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
. gulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
jrre u às autoridades competentes as providências cabíveis;
propo do
:x:I - exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
:x:II - estimular as entidades locais da sociedade civil a par. . ar uas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fístíClP ,
calização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
:x:III - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patriI1lonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
:x:IV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
eutidadesjurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
InternO;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira
e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2· desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
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subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - admiuistrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IV- manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internaeio,
nais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida exter,
na de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluidas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;

x-

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos estados, Distrito
Federal e municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo
em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
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TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
AdJ1!Í1lÍstração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1Q Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

g)

o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

tais;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2Q OS órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e

coordenação técnicas do órgão central.
§ 3Q Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4Q Dentre os membros do conselho de administração das empre-

sas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
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§ 5Q Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de

outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Gover.
no Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n'
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei nQ
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n Q 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuido
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULon
Das nomeações

.Art 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
. sã~ no ânlbíto do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
~::h:n, sido, nos últimos cinco anos:
I _ responsáveis por atos julgados irregulares, de forma de.tiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
fíntt do' do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
M ' ..
Es a ,
de contas de umcrpios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
dnúnistrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
:úblico de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
ntra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
~~ Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nO 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações. ~rçam:nt"!ias, ~e r.ecursos financeiros ou.•de
patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União,
bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO m
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I -

atividade político-partidária;
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II -

profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fisca,
lização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade adminís,
trativa.
§ 12 Quando a documentação ou informação prevista neste
artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado trata.
mento especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 22 O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a Sua físca.
lização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de parece.
res e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3 2 Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observa.
rão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da Repú,
blica.

Art. 20.· O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional programática constante do Orçamento Geral
da União.
TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a até
cor, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, aet, 1995.
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. üenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorc:::,ao, conforme definido em regulamento.
r. Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
b rvado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
o d~rá contratar serviços de empresas de auditoria independente
P~a sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
~ for:na de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, triestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os tra~albos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
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IH -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coo-,
denação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formu.
lação de diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equili,
brado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial,
apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvi.
mento e articular a execução dos planos, programas e projetos gover.
namentais de desenvolvimento.
§ 1º O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá Sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas
de políticas para a atuação das empresas estatais;
H - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;

IH- aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
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IV- estabelecimento da política de operações de crédito, inlusi\'e operações de arrendamento mercantil, para as empresas
c
.
estataIs;
V- aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da pro,
osta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
~ncanünbada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII- estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX- estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.
Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;
II - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
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§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordena_
ção e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administra_
ção Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de delibera_
ção.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 33. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 34. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 35. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em
que a Ciset tiver atuação.»

Art. 36. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.096, de 25 de agosto de 1995.
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Art. 37. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Andrea Sandro Calabi(*)
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória nº 1.128, de 26 de setembro de 1995)
Situação

Denominação

D. L. 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle

3.000

1.457

4.500

Técnico de Finanças e Controle

4.000

2.444

2.500

Total

7.000

3.901

7.000

MEDIDAPROVISÓRIA Nº 1.129, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 19

~ ....................•..... . . . . •. . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .

(*) Redação dada pela retificação publicada naDO de 28.9.1995 (pág. 4114 deste

volume),
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II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público',
.......................................................................................................»

«Art. 2· Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas di.
reta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que te.
nham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1· Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2· Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3· Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."
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«Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
.........................................................................................................

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, pemissão ou autorização de serviços públicos.
§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."
«Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
na qualidade de Presidente;
U - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
Ill - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
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§ 1º Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule:
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presi_
dente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco:
nômico e Social (BNDES).

§ 4º O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de delibe_
rar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 72 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.

§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
.
«Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set, 1995.
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II - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatiza-

ções;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestati-

zações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g)

o relatório anual de suas atividades;

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 1" Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2" O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9}:;J6ó7-3817. set. 1995.
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"Art. 7" Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
11 - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;

111 - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6" desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lU
desta Iei.»
J

"Art. 8" A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4", pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de
desestatização.»

"Art. 9" Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou institnição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos socíais.»
"Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.

§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização,

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser
observado para a emissão de ações, decorrentes de bonificações,
de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber,»

«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou institução financeira incluída no Programa N acíonal de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
Col. Leis rcep. Fed. Brastl.Brasüta,
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c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especifican.
do lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à Uníão Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recur,
sos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos.

f! sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor minímo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos.»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior,»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definír
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes principios:

I -

admissão de moeda corrente;

II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastna, 187(9):3657-3817, 8et.1995.
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III _ admissão, como meio de pagamento, de títulos e
ré ditos líquidos e certos diretamente contra a Uuião, ou contra
~ntidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia o~ coobrigação do T~
souro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretana
do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de ~esestatização.' poderá incluir novos
meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
"Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDESl, designado Gestor do Fundo."
"Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
ai se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta, requisitados nos termos do art. 7º,
inciso N, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília,
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v - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6º desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição
de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transfe.
rência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desesta.
tização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias
de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financsiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
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do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo."
Art. 2° No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n'' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3° O Gestor do Fundo manterá assistência juridica aos exmembros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos
dec~rrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.097, de 25 de agosto de 1995.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei nO 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi(*)
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.130, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre as allquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 28.9.1995 (pág. 4114 deste
volume),

Oot. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.

3766

Art. 1Q A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. lO da
Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1Q de julho de 1994 e até a data de publicação da lei qus
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas

(com base na Lei nQ 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento hásico da Classe D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe D, Padrão IV - NA, exc1usive, até o correspondente
a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão IV - NI,
inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe C, Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente a
2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da

12

Classe C, Padrão IV, NS

Art. 2Q A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;

II - recursos adicionais, quando necessanos, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n Q 8.212, de
24 de julho de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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Art. 3º Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
II1edida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou da entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.098, de 25 de agosto de 1995.

Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107
da República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.131, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre crédito rural e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica autorizada, para o crédito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei nº 8.427, de 27 de
maio de 1992.
§ 1º Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e as condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Braail.Brasííía, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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§ 2' O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a
alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.

Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a Partir
da publicação desta medida provisória e até 31 de julho de 1996, não
se aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994.
Art. 3' O disposto no art. 31 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
(OOC), sob supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4' É facultado às instituições financeiras conceder finan.
ciamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de
crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstra.
tivo da conta vinculada à operação.
Parágrafo único. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, de acordo com o Decreto-Lei n'167, de 14 de fevereiro de 1967.

Art. 5' Na formalização de operações de crédito rural, celebradas nos termos desta medida provisória, as partes poderão pactuar,
na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do vencimento, ordinário
ou extraordinário, e até a liquidação do empréstimo ou financiamento,
inclusive no caso de dividas ajuizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas no Decreto-Lei n' 167, de 1967, os encargos finartceiros serão os
mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento.

Art. 6' Fica a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.
no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal (EGF),
vencidos até 31 de dezembro de 1994.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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Art. 7" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.099, de 25 de agosto de 1995.
Art. 8" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 26 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Andrea Sandro Calabi(*)
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.132, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Reduz a aUquota do imposto de impor-

tação para os produtos que especifica e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Até 31 de dezembro de 1999, fica reduzida para até dois
por cento, na forma que dispuser oregulamento, a alíquota do imposto
de importação dos seguintes produtos:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de
qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes,
peças de reposição, e modelos para moldes;
II - matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se às empresas
montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
(*)

Redação dada pela retificação publicada no DO de 28.9.1995 (pág. 4114 deste

volume).
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b) caminhonetas, furgões, «pick-ups», veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;

c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadsj,

ras;

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;

h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.

§ 2º Os produtos de que tratam os incisos I e H deste artigo
deverão compor o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e nas condições
fixados em regulamento.

Art. 2º O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso H do artigo anterior, somado ao valor total FOB das
importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1e do
mesmo artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
H - o valor das aquisições, no mercado interno, dos produtos
relacionados no inciso I do artigo anterior e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos, realizadas, em período a ser
determinado, por empresa;

IH - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1º do artigo anterior e o valor das
exportações líquidas realizadas, em período a ser determinado, por
empresa.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, 5et.1995.
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§ 1" Com objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados no artigo anterior.
§ 2" Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as
importações realizadas por intermédio de terceiros, conforme disposto em regulamento.
§ 3" Entende-se como exportações líquidas o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1" do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior;
c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties, efetuadas pela empresa ou sua controladora, estas até o
montante dos lucros, dividendos e royalties a ela transferidos pela
empresa.
§ 4" No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 5" A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a empresa ao recolhimento da diferença entre a alíquota do imposto de
importação vigente na data do desembaraço aduaneiro e a alíquota
de dois por cento, incidente sobre a parcela que exceder o limite
estabelecido, acrescida de multa fixada em regulamento, não superior
a cem por cento, incidente sobre o valor total FüB da importação,
observados os critérios e encargos previstos na legislação aplicável
aos débitos para com a Fazenda Nacional.
Art. 3" Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
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II integrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias

Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente como exportações
líquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores correspon_
dente:
I - ao valor FüB exportado, em cada ano-calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1º do art.
1º;
II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição e modelos, destinados ao ativo permanente
das empresas;
III - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e reinvestimentos, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, ou de sua controladora, estes até o montante dos lucros,
dividendos e royalties a ela transferidos pela empresa, em cada
ano-calendário.

Art. 5º Para os fins do disposto no inciso II do art. 2º, no inciso
II do artigo anterior e no art. 7º, serão considerados os valores em
dólares norte-americanos, adotando-se para conversão a taxa cambial
média de compra do segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, à data do faturamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1º do art. 1º que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1º do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativas àqueles produtos, desde que comprovada a condição de intermediação pela montadora.
Art. 7º Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1º do art.
1º, em cuja produção forem utilizados insumos importados relacionados no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar índice médio de
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nacionalização, previsto em acordos internacionais dos quais o Brasil
seja parte.
§ 1º Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual mínimo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, e
matérias-primas, produzidos no Pais, apurado em relação ao valor
total destes produtos utilizados na produção global das empresas
referidas no caput deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação, nas condições definidas em
regulamento.
Art. 8º Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 1º, com vistas à conformação do regime automotriz comum
previsto na Decisão nº 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9º No caso das importações dos produtos relacionados nas
alíquotas a a c do § 1e do art. 1º, realizadas por pessoas físicas ou
jurídicas, às quais não se aplique o disposto nos artigos anteriores,
bem assim pelos fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas d
a h do mesmo artigo, é facultado ao Poder Executivo, em decorrência
de razões de ordem econômíca, estabelecer limítações quantitativas.
Parágrafo único. Ocorrida a hipótese prevista neste artigo, a
distribuição da quantidade passível de importação poderá ser feita
por meio de oferta pública, conforme dispuser o regulamento, considerando-se vencedoras, em ordem decrescente, as propostas que
apresentarem maior acréscimo das alíquotas do imposto de importação, tomando-se por base as vigentes na data da realização da oferta
pública.
Art. 10. No período compreendido entre 13 de junho de 1995 e
31 de dezembro de 1995, as importações totais dos produtos relacionados nas alíneas a e b do § 1a do art. 1e não poderão exceder a
cinqüenta por cento do número de unidades importadas desses produtos, que tenham sido desembaraçadas entre 1º de janeiro de 1995,
inclusive, e 12 de junho de 1995.
§ 1e Ficam assegurados os direitos à importação decorrentes de
negócios jurídicos realizados, em caráter irrevogável, quando:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.

3774
a) amparados em guias de importação regularmente emitidas
até 13 de junho de 1995; ou

b) decorrentes de concorrência pública; ou

c) relativos a veículos embarcados para entreposto aduaneiro
até 13 de junho de 1995.
§ 2" A distribuição da quantidade passível de importação esta.
belecida no caput deste artigo, dela deduzidas as unidades importa.
das ao amparo do disposto no parágrafo precedente, será efetuada nos
termos do parágrafo único do art. 9".

Art. 11. A autorização de importação e o desembaraço aduanei.
ro dos produtos referidos nas alíneas a a c do § I" do art. I" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuj,
zo das demais exigências legais e regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsi-

to;

II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n? 8.723, de 28 de outubro de 1993.
Art. 12. O disposto nos artígos anteriores aplica-se às empresas fabricantes dos produtos relacionados no § 1" do art. 1", que
venham a se instalar no País, ou a fábricas e linhas de produção novas,
completas, de empresas já instaladas, na forma que dispuser o regulamento, desde que:
I - os produtos fabricados atendam ao disposto no caput do
art. 7", no prazo de 36 meses, a contar da data de início da comercialização dos referidos produtos;
II -

atendam ao disposto no § 1" do art. 7".

Parágrafo único. Às empresas de que trata este artígo aplicarse-á, Inicialmente, o prazo a ser fixado em regulamento, a partir da
data do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados
no inciso II do art. 1", para os efeitos das exportações líquidas a que
alude o art. 2".
Art. 13. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas siguatárias de compromissos especiais de exportação celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
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2 433 de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
indústria, do Comércio e do Turis~o, nos termo~ da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos,
Art. 14. A partir da data da publicação desta medida provisória as guias de importação relativas aos produtos relacionados nas
ali~eas a a c do § l' do art. l' serão emitidas:
I -

até 31 de dezembro de 1995:

a) para os produtos relacionados na alínea c do § lº do art. 1';

b) para os produtos relacionados nas alíneas a e b do § I' do art.
1', quando atendidas as condições estabelecidas nas alíneas b e c dos
§§ l' e 2' do art. 10;
II - após a data referida no inciso anterior, para as empresas
montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
c do § l' do art. 1', habilitadas na forma do artigo seguinte e para
atender ao disposto no parágrafo único do art. 9'.
Parágrafo único. Ficam liberadas do cumprimento das condições
deste artigo as importações:
a) destinadas a testes, amostras e feiras;
b) destinadas a portadores de deficiência fisica, para uso pró-

prio;
c) de outros veículos especiais para uso próprio, conforme critérios a serem definidos pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
Art. 15. O Poder Executivo poderá estabelecer, em regulamento, os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que
se referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
§ l' A aplicação de alíquota do imposto de importação de que
trata o art. 1', assim como a importação pelas empresas montadoras
ou fabricantes dos produtos relacionados nas alineas a a c do § I' do
art. 1', dos produtos nelas relacionados, far-se-á mediante apresentação, pelas empresas, da habilitação mencionada no caput deste
artigo.
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§ 2' Até que seja divulgado o regulamento a que se refere o
caput deste artigo, o Ministério da Indústria, do Comércio e do

Turismo poderá autorizar as empresas relacionadas no § l' do art. l'
a importar os produtos descritos no inciso I do art. 1', nas condiçõe~
expressas no caput do mesmo artigo.
Art. 16. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, no custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos
novos, relacionados no anexo à Lei n? 9.000, de 16 de março de 1995'
adquiridos entre a data da publicação desta medida provisória e
de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquiren.
te.

3i

§ l' A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.

§ 4' As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
§ 5' O tratamento a que se refere este artigo não poderá ser
usufruído cumulativamente com outro de mesma natureza.
Art. 17. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória
fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade
com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais.
Art. 18. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.100, de 25 de agosto de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

H:S7(!:J)::165'1-:1~H'I, set.

rsso.

?777

Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Sebastião do Rego Barros Netto
Dorothea Werneck
Andre Sandro Calabi(*}
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.133, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS I Pasep e Cofins nos casos que especifico,
e dá outras prooidéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O produtor exportador de mercadorias nacionais fará jus
a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que trata as Leis Complementares
nQs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de
30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Art. 2Q A base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no
artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita
de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 28.9.1995 (pág. 4114 deste
volume),
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Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação do
percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista O valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para
O estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários
e material de embalagem.
Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importãncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1º, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6º O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e à respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos
fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados
pelo produtor exportador.
Art. 72 O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária
decorrente desta medida provisória.
Art. 8º São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória nº 905, de 21 de fevereiro de 1995.
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Art. 9° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.101 de 25 de agosto de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.134, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjuridicas a
que se refere o § l" do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n"
8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nOs 2.445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as
pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimôuio líquido e os lucros e os dividendos derivados
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de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II -

valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;

c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de cãrnbio;

e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
f) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;

c) atualização monetária das provisões ou reservas técnícas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a atualização monetária das provisões ou reservas técnícas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
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_ no casO de empresas de capitalização, a atualização modas provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
l1e~~ monetária ativa incluídos na receita bruta operacional.
vatlaçao
§ 1. A dedução das despesas de captação e dos demais encargos
trata este artigo é limitada a quarenta por cento, vedada a
dedqu~ o de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressaldeduçadisposto no parágrafo seguinte.

"!
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00

§ 2. É admitida a dedução integral das despesas de captação e
demais encargos:
a) nas operações de repasses de recursos de órgãos e instituições

oficiais;
nas operações de câmbio;
c) nas operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
§ 3. A correção monetária do imobilizado de arrendamento
ercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
:fespesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lI!.
§ 4. No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c doinciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5. Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diário~, a base de ~álculo da.contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorndos no mes.
§ 6. As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2· Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídicas mencionadas no § P do art. 22 da Lei n" 8.212, de 1991,
obrigadas à contribuição de que trata a Lei Complementar n· 8, de 3
de dezembro de 1970.
Art. 3· As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
b)
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direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito prívado, não-financeiras, as equiparadas
à pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-coopsrg,
dos, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de crédito baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da ava,
liação de investimentos pelo valor do patrimôuio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aqui.
sição, que tenham sido computados como receita.

Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.102, de 25 de agosto de 1995.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6· Ficam revogados o art. 5· da Lei n· 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2· do art. 1· do Decreto-Lei n.
2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n· 2.449, de 1988.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.135, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituido pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de

1990, consolidandoas normas sobrea matéria constantes daLei n!! 8.177, de 12 de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249191.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
.Cere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
IU'
cO
dI'
co
JIl força e ei:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.177, de lºde março de 1991, alterado
la Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
pe-errirrte redação:
se.-«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
eJIlitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade
de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser eJIlitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I IH -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, 187(9):3657-3817, aet. 1995.

3784
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de I' de junho de 1991; nas
operações de troca por «Brazil Investment Bond - BIB», de que
trata o art. I' desta lei; e nas operações de troca por bõnus
previstas nos acordos de reestruturação da dívida externa.
••••............................................•........•......................••••••••••••••••.•..•..»

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei n' 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990.»

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.103, de 25 de agosto de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LiO!. LeIS rcep. li'ea.. nrasu.Brasuia,
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.136, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de Iei:
Art. 1Q Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7Q, inciso XI, da Constituição.
Art. 2Q Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1Q Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constarregras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a)

índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.
§ 2Q O instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.

Art. 3Q A participação de que trata o art. 2Q não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1Q Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
Col Leis Rep. Fed. Brasíl.Brasíua, 187(9):3657-3817, set.
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aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distr],
buição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromísso arbitral, não será admitida a
desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
\..iOI. LeIS
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Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
edida Provisória n· 1.104, de 25 de agosto de 1995.
r.1 Art. 7. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
ublicação.
p Brasília, 26 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauZoPaiva
, MEDIDA PROVISÓRIAN" 1.137,DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empreetimos concedidos com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos
Fundos de Investimentos do Nordeste e da
Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, e com recursos das
Operações Oficiais de Crédito, e dá outras
prouidéncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1· A partir de 1· de julho de 1995, os financiamentos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que trata a Lei
n· 7.827, de 27 de setembro de 1989, terão como custo básico a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP).
§ 1· Os bancos admiuistradores dos Fundos de que trata este
artigo poderão cobrar del credere de cada mutuário pelo risco de
crédito, adicionalmente ao custo previsto no caput deste artigo, de até
oitopor cento ao ano.
-
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§ 2º Os contratos de financiamentos com recursos dos Fundos
de que trata este artigo, celebrados até 30 de junho de 1995, poderão
ter os respectivos encargos financeiros ajustados, a partir de 1º de
julho de 1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no
caput e no § 1º, observado o critério pro rata tempore.

Art. 2º As debêntures subscritas com recursos do Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finar), do Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito
Santo (Funres), de que trata a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991
terão custos básicos equivalentes à TJLP, acrescidos de outros encar:
gos financeiros de quatro por cento ao ano.
Art. 3º Os recursos dos Fundos Constitucionais de Financia_
mento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desembolsados
pelos bancos administradores ou operadores, serão remunerados de
acordo com o previsto no caput do art. 1º.
Art. 4º Os recursos dos Fundos de que tratam os arts. 1º e 2',
bem como os depósitos para reinvestimentos previstos no art. 19 da
Lei nº 8.167, de 1991, enquanto não desembolsados pelos bancos
administradores ou operadores, serão remunerados pelos mesmos
critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades de
caixa do Tesouro Nacional.
Art. 5º Os bancos administradores poderão aplicar até vinte
por cento dos Fundos mencionados no caput do art. 1º para o financiamento a empreendimentos e projetos do setor produtivo das respectivas Regiões, destinados à produção ou à comercialização de bens
com reconhecida inserção internacional.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo, bem
como os saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.

Art. 6º Os recursos dos Fundos mencionados no caput do art.
1º, aplicados na forma do artigo anterior, terão como remuneração a
Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado
Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do
Brasil, reajustável na mesma periodicidade da exigibilidade dos
vOl. LeIS rcep, Yed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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argos e estabelecidas em cada operação de financiamento, acrese~ de dei credere definido pelos bancos administradores dos referifundos, em função do risco de crédito.

dO:

parágrafo único. Os recursos aplicados na forma do artigo anterior não terão a redução de encargos financeiros a que se refere a Lei
rl 7.827, de 1989.

Art. 7g O art. 4g da Lei n g 7.827, de 1989, fica acrescido do
g
seguinte § 3 :
,,§ 3g O Poder Executivo poderá, a cada exercício financeiro,
destinar até dez por cento dos recursos a serem alocados aos
respectivos Fundos para realizar aporte de capital nas respectivas instituições financeiras gestoras, que deverão destinar idêntica quantia, para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo das respectivas Regiões, conforme previsto na
alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição, nas condições
previstas na Lei n g 7.827, de 1989.»
Art. 8g A partir de 1e de setembro de 1995, os financiamentos
para investimentos agropecuários e agroindustriais, contratados ao
amparo de recursos das Operações Oficiais de Crédito - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, constantes do Orçamento
Fiscal da União, terão como custo básico a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP).
Parágrafo único. Os contratos de financiamentos para investimentos agropecuários e agroindustriais, com recursos das Operações
Oficiais de Crédito, celebrados até 31 de agosto de 1995, com base na
Taxa Referencial (TR), poderão ter os custos básicos ajustados, a
partir de 1a de setembro de 1995, de forma a compatibilizá-los aos
custos previstos no caput deste artigo, observado o critério pro rata
. tempore.

Art. 9g Os financiamentos de operações de investimento rural,
sob a égide do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira
Baiana, concebido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (Ceplac) para controle da doença vassoura-de-bruxa e
simultânea recuperação de produtividade, poderão ser concedidos
com risco para o Tesouro Nacional, desde que, cumulativamente:
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I - sejam lastreadas com recursos orçamentários das Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda ou com recursos repassados pelo Banco Nacional de Des en•
volvimento Econômico e Social (BNDES);
II - forem julgados tecnicamente indispensáveis ao êxito do
programa sob referência, apesar de não atenderem integralmente às
exigências bancárias.
§ 1Q O disposto no art. 27 da Lei n Q8.036, de 11 de maio de 1990,
não se aplica aos financiamentos a que se refere este artigo, quando
concedidos a produtores rurais, pessoas fisicas.
§ 2 Q O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 10. Além dos casos previstos no art. 31 da Lei n Q 8.171, de 17
dejaneiro de 1991, o PoderPúblico, ouvido o ConselhoMonetário Naciona!,
poderá, em casos emergenciais, inclusive para atender problemas regionais, adquirir, com recursos do Orçamento das Operações Oficiais de
Crédito - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda, produtos
rurais, para entrega futura, utilizando-se da Cédula de Produto Rural
(CPR), criada pela Lei nQ 8.929, de 22 de agosto de 1994.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.105, de 25 de agosto de 1995.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13. Ficam revogados o art. 12 e o parágrafo único do art.
17 da Lei n Q 7.827, de 27 de setembro de 1989, e o art. 41 da Lei nQ
8.177, de 1Q de março de 1991.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174 Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi(*)
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 28.9.1995 (pág. 4114 deste

volume),
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.I38, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfare o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
caIU'
dI'
COIIl força e ei:
Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniá'as exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo
n
. al
geü valor nornm .
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expresso em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3· do Decreto-Lei n·
857 de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6· da Lei n·
8.880, de 27 de maio de 1994;
'b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
à unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1s É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2· Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
decorreção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3º Ressalvado o disposto no § 7· do art. 28 da Lei n· 9.069, de
29dejunbo de 1995, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes
que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros
equívalentes aos de reajuste de periodicidade inferior'a anual.
L;Ol. LeIS
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Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta e indireta serão reajustados ou corrigí,
dos monetariamente de acordo com as disposições desta medida
provisória, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder
Executivo.
Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo núnimo previsto no caput.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7º observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996.
§ 1e Em 10de julho de 1995 e em 1s de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de contas extintas
na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com observáncia do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.

Art. 8º A partir 10 de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
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§ 1. Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1" de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2. Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3· A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6· do art. 20 e no § 2· do art. 21, ambos
da Lei n· 8.880, de 1994.
Art. 9· É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajus~e relativo à var!ação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e Junho de 1995, inclusive,
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam, a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da lívre negociação coletiva.

Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5· deste artigo.
§ 2· A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solícitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3· O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.

§ 4· Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas a mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruitá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
'-'01.
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§ 5· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença norma,
tiva,
§ 1· A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa
composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação
com o interesse da coletividade.
§ 2" A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e' no dissídio, coletivos, é
vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção
salarial automática vinculada a índice de preços.
§ 1· Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.

§ 2· Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
à correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3· do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n Q 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3· Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o corrtrole de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
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grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.106, de 29 de agosto de 1995.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1· e 2· do art. 947 do Código Civil, os
§§ 19e 2· do art. 1· da Lei n· 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.139, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao § 3~ do art. 52 da
Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O § 3· do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

§ 3· No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n'' 8.029, de 12 de abril de
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1990, os títulos serão emitidos com prazo minimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»

Art. 2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10
inciso I1I, da Lei nº 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', d~
Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco Central
S.A., poderão ser substituidos por outros de iguais caracteristicas
'
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.107, de 29 de agosto de 1995.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Andrea Sandro Calabi
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.140, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei n~
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitação e coatratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º O art. 57 da Lei n' 8.666, de 21 dejunbo de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4', com a seguinte redação:
«§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
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trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.108, de 29 de agosto de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.141, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 5', 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 52
.

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não

empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
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I V - ....................................................................................
.........................................................................................................

c) exportados temporariamente para outro país e condicin,
nados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiaís e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das
importações autorizadas;

v -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente de República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:
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1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ l' Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidírá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trãnsito aduaneiro;
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2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.

«Art. 10
I -

.
.

.........................................................................................................
e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
•••••••.................•.••.•••••..................•••••••..•................••••••••••.•........•••..»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8·, inciso IH) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante.»
«Art. 16

..

I _ em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
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3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas a exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
li -

no pagamento ao Agente Financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela admiuistração de operações
aprovadas pelo Miuistro de Estados dos Transportes com base no
§ 5" do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
1I1 - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
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valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação de
fazer, por parte do estaleiro.

§ 1· As comissões de que tratam as alíneas b e c serão fixadas
pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada biênio, e
serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida
a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela Uníão,
na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional
da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2· As operações financeiras reembolsáveis, resultantes das
aplicações a que se referem os incisos III e IV, terão seus prazos
e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»
«Art. 29
..

Parágrafo úníco. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços adminístrativos da arracadação.»
Art. 2· Fica o FMM autorizado a efetuar, até 31 de dezembro
de 1995, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do FMM, contratadas
a partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.
§ 1· A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro N acional.
§ 2· Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.

§ 3· Caso o montante dos direitos do Agente Financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n·
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2.404, de

1987 com a redação dada pelo art. 1a desta medida provi'

sória. 4º O F MM u tili
, os diíreítos rece bid
I izara
I os d o agente para
, § _ de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
quItaçaroa da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
cesso
:dustria naval.
M. 3º Não se aplica ao disposto no inciso V, alinea c, do art. 5º
D ereto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
~~ § ;º do art. 1s da Lei n? 8.402, de 1992.

M 4º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
8 19 e'20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
~. 11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989.

M. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.109, de 29 de agosto de 1995.
M. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicaçãO.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Odacir Klein
Andrea Sandro Calabi
MEDIDA PROVlSÓRIA Nº 1.142, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e eruidaeles federais, e dá outras prcoídénciae.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
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Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas
e não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 12 Os órgãos e.entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo
de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas fisicas e jurídicas incluídas no Cadin
terão acesso às informações a elas referentes, observadas as condições
operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;
oor,

LeIS
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H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
fisicas que estejam na situação prevista no art. 2", inciso 11,
:clusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do vencimento da obrigação conforme disposto em
lei decreto, regulamento ou contrato ou da suspensão ou cancelamento da inscrição que tenha dado causa à inclusão no Cadin.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2" manterá, sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no Cadin.

Art. 6" É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;
11 -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

HI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora.

Art. 7" A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ F Em caso de relevãncia e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
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poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrí,
gação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

Art. 8' A não observância do disposto nos arts. l' a 7' desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei n' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n' 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto.
Lein' 1.687, de 18 de julho de 1979, eoart. 10 do Decreto-Lei nº2.163,
de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condiçães para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e condiçães previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência
para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá:
I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito.
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II - comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma

parcela.
§ 2" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 3" Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo

d~ noventa dias contados da data da protocolização do pedido.

§ 4" O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medid'a provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1", e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.

§ 2" No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3" O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que O pagamento estiver sendo efetuado.
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Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implj,
cará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prossegui.
mento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos
relativos a:
I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de teresí,
ros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro infla.
cionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV -

valores arrecadados e não recolhidos ao Tesouro N acio-

nal.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória, exceto o
disposto no inciso I do art. 11.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3657-3817, set. 1995.
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«Art. 84.
.........................................................................................................

§ 8° O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional."

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fisca!, bem assim cancelados o lançamento
e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nO 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no periodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituido pelo Decreto-Lei nO
2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsoeíal),
exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e
mistas, com fundamento no art. 9" da Lei nO 7.689, de 1988, na alíquota
superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nO 7.787, de 30 dejunho
de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro
de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os
fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do
Decreto-Lei nO 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nO 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos
do art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação
da Lei nO 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
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VI - à sobretarifa ao Fundo de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso.
§ 1· Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional.
§ 2· O disposto neste artigo não implicará restituição de quan,
tias pagas.

Art. 18. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem o referido valor.
§ 1" Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 2· Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3· O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.110, de 30 de agosto de 1995.
Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 21. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n· 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.049, de 1· de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
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de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.163, de 19 de setembro
de 1984, e os arts. 91, 93 e 94 da Lei n Q 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 29 de setembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.143, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do Anexo a
esta medida provisória.
§ 1Q O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2Q No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
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Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submete_
rá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituj,
ções Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autár_
quica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n' 1.116, de 22 de setembro de 1995.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remane.
jar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4' Os atos relativos à vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.111, de 30 de agosto de 1995.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 29 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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ANEXO
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Quantitativos
CargolFunção
Natureza Especial
Direção e Assessor. Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

Autarquias

Administração
Direta

e Fundações

Total

51

1

52

99
431
1.247
1.567
3.645
4.190

41
138
503
U92
2.710
3.919

140
569
1.750
2.759
6.355
8.109

11.179

8.503

19.682

5.117
3.759
4.524

4.178
5.023
7.457

9.295
8.782
11.981

Subtotai

13.400

16.658

30.058

Total

24.630

25.162

49.792

Subtotai
Função Gratificada
FG-1
FG-2
FG-3

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.144, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995
Cria a Gratificaçoo de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os eeruídores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Cal. Leia Rep. Fed. Brasil,Brasilia,
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Art. 12 Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 22 A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos e
graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga
a partir de 12 de agosto de 1995, de acordo com o Anexo I.

Art. 32 Simultaneamente, até 31 de dezembro de 1995, será
concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata
o art. F, no valor constante do Anexo 11.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com a
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,41 e 42 da Lei n 2 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade..
Art. 4 2 A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.112, de 31 de agosto de 1995.
Art. 62 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de 12 de agosto de 1995.
Brasília, 29 de setembro de 1995; 1742 da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Andrea Sandro Calabi
Clóvis de Barros Carvalho
Alberto Andrade Cardoso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):3657-3817, set.1995.
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ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de CondiçãoEspecial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2·)
I _ Oficiais(Fator Multiplicativo sobre o Soldo do Almirante-de-Esquadra
Posto
AImi!ante-depEsauadra. General-de-Exércitoe Tenente-Brieadeíro
~Almirante General-de-Divisão e Mator-Brieadeirc
Contra-Amirante General-de-Brisada e Brieadeiro
Caoitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Caoitão-de-Frae:ata e Tenente-Coronel
Canitão-de-Corveta e Maior
Canitão-Tenente e Canitão
primeiro-Tenente
SePTIlldo-Tenente
TI

_? . . . .

••

m

• "'....l-............ <::! .....1.1" .1_

t"l •

O'

Fator
0733
0,688
0644
0534
0,495
0428
0,341
0302
0,266

.".

Graduacãc
GuardapMarinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (Último Ano)
tnfcirantee Cadete (Demais Anos), ~unos do Centro de Formação de
Ioíais da Aeronáutica e Aluno de rgão de Formação de Oficiais da
Reserva
Alunodo Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Último
Ano)

Alunodo Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Demais
Anos)

Alunoda Escola de Formacão de Saraentos
Grumete
Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de formaçãode Praças da Reserva

Fator
0377
0065
0059
0,055
0,049
0049
0049
0,040

III - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)

Graduação
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

Sezundo-Sareento
'I'erceiro-Sareento
Cabo (Ensaiado) e Taifeiro-Mor

Fator
0377
0317
0263
0221
0,143
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Graduacão
Taifeiro-de-Primeira Classe
'I'aífeiro-de-Seeunda Classe

Fator
0123
0109

Marinheiro,Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exércitoe Soldado
de 111 Classe (Especializados, Cursados e ~~lados). Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 11 Classe e Soldado Pára- edista (Engajado)
Marinheiro, Soldado Fizileiro Naval e Soldadode 1- Classe (Não Ed:
cializados), Soldado do Exército (Especializadoe Engajado)e Solda 0Clarim ou Corneteirode 2' Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe (Engajados e Não Especializadoa)
1

Soldado-Clarim ou Corneteirode 3 Classe

0089
0082
0,065
0,049

ANEXO 11
I -Oficiais
Posto
Almirante-de-Esquadra General-de-Exército e Tenente-Brizadeire
Vice-AlmiranteGeneral-de-Divisãoe Ma.ior-Bri@deiro
Contra-Almirante General-de-Brízada e Brizadeiro
Caoltão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Caeitão-de-Praaata e Tenente-Coronel
Capitão-da-Corveta e Major
Caoitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente
rr .

_Pr. . . .

..

Vslor<R$)
45330
42540
39840
33030
30600
26430
21060
18690
164,70

Graduacão
Vslor<R$)
Guarda-Marinha e Asnirante-a-Oficial
11070
Aspirante e Cadete (Último Ano)
1920
<5ifcirante e Cadete (Demais Anos), ~unos do Centro de Formação-deIcíaís da Aeronáutica e Aluno de rgão de Formaçãode Oficiais da
17,40
Reserva
Aluno do Colégio Navsl e da EscolaPreparatõria de Cadetes (Último Ano)
1620
Aluno do ColégioNaval e da Escola Preparatóriade Cadetes (Demais
14,40
Anos)
Aluno da Escola de Formacãe de Bereentos
1440
1440
Grumete
Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da Reserva
12,00
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..---

Graduacâo

~cill1. Subtenente

~~'r<!ento
~do-Sar..nto

'I'~Ar<!Onto
~<EnaA;ado). Taifeiro-Mor
'I'aifairo-e!e-PriJn.ira Clasee
'I'aifairo-de-Se~mdaCleeae

Valor(R$)
11070
93,00
77,10
6510
4200
3630
32,10

Ool Leia Rep. F.d. Braail,Braailia, 187(9):3657-3817, set. 1995.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
sARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 105, DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Comercio e Cooperação Econômica, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bulgária, em 13

de setembro de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica celebrado, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Bulgária, em 13 de setembro
de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, 187(9):3819-3833, set, 1995.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 31 de agosto de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de

1~.9.1995

Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 106, DE 1995
Susta a execução do contrato firmado
entre a FUFMS - Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul - e a AME
- Assistência ao Menor Enfermo -, por
encontrar-se eivado de irregularidade, ccntrariando 08 ditames das Leis nºs 6.019, de
1974, e 7.102, de 1983, bem como do DecretoLei n' 2.300, de 1986.

O CONGRESSO NACIONAL resolve:

Art. l' Com fundamento no § 2' do art. 45 da Lei n' 8.443, de
1992, é sustada a execução do contrato firmado entre a Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS) - e a Assistência ao Menor Enfermo (AME), por encontrar-se eivado de irregularidade, contrariando os ditames das Leis nOs 6.019, de 1974, e
7.102, de 1983, bem como do Decreto-Lei n' 2.300, de 1986, nos termos
da Decisão n' 554, de 1994, adotada pelo Tribunal de Contas da União
na Sessão Ordinária do Plenário de 31 de agosto de 1994.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, cabendo ao Poder Executivo as providências necessárias
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil,Brasilia,187(9):3819-3833, set. 1995.
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ara a sua execução, na forma da parte final do § 2· do art. 45 da Lei

~. 8.443, de 1992.

Senado Federal, 31 de agosto de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 107, DE 1995
Aprova o texto.da Convenção lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher. assinada em Belém do Pará, em 9 dejunho de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, assinada
em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art.49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 31 de agosto de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 1!2.9.1995.
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:faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 108, DE 1995
Aprova o texto do Acordo para a Manutenção do Centro lntemmericano de Comer.

cialização, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da
Organização dos Estados Americanos, celebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o texto do Acordo para a Manutenção do
Centro Interamericano de Comercialização, entre o Governo da Re·
pública Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos
Estados Americanos, celebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de
1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art.49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O tem acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 13.9.1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
sARNEY, .Presidente do Senado Federal, n?s termos do art. 48, item
28, do Regunento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 109, DE 1995
Aprova 08 atos bilaterais celebrados entre
o Governo da República Federativa do Brasa
e o Gooernc da República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· São aprovados os textos dos atos bilaterais celebrados
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Naeional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos
textos, assim como quaisqu~r ~justes complementares que, nos termos do art.49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2', Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 16.9.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 110, DE 1995
Aprova o texto do Convênio Internacional do Café de 1994, adotado em 31 de março
de 1994, na sede da Organização das Naçães
Unidas.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Convênio Internacional do Café
de 1994, adotado em 31 de março de 1994, na sede da Organização
das Nações Unidas.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art.49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromíg,
sos gravosos ao patrimônio nacional.
• Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
C*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 22.9.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 111, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Mattos, Andery e Santos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequéncia

modulada na Cidade de 1tarantim, Estado
da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 142, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Mattos, Andery e Santos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasiIis,187(9):3819-3833, set, 1995.
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Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Itarantim, Estado da Bahia.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 112, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
FM Cinderela Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Colorada, Estado da Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 127, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à FM Cinderela Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Colorado, Estado do Paraná.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3819-3833, set, 1995.
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faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 113, DE 1995
Aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Record S.A. para explorar se-,
viço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na Gidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln, de 30 de
setembro de 1992, que renova a outorga deferida à Rádio Record S.A.
para explorar, por quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), sem exclusividade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 114, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à empresa Rádio TV doAmazonas
S.A. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,187(9):3819-3833, set. 1995.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 30 de
'ulho de 1992, que renova a concessão outorgada à empresa Rádio TV
~o Amazonas S.A., atual. Rádio TV d~ Amazonas S.A., para ~xplorar
por quinze anos, a partir de 20 de Junho de 1988, sem direito de
xc!usividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
~a Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.
.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art:
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 115, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
da Colinhalfin -Empresa de Rádio Difusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 84, de 22
de junho de 1992, que renova por dez anos, a partir de 22 de maio de
1991, a permissão outorgada à Rádio Colon Ltda., posteriormente
transferida à Colinhalfin - Empresa de Rádio Difusão Ltda. para
explorar sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3819-3833, set. 1995.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
~aço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 116, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Pampeana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 55, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Pampeana Ltda. para explorar pelo prazo de dez anos, a partir de 8 de
maio de 1990, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Uruguaiana, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

Oor. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília,187(9):3819-3833, set.
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DECRETO LEGISLATIVO NQ 117, DE 1995
Aprova O ato que outorga permissão à
Rádio Sucesso Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modula-

da na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n Q123, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Sucesso Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Campo
Bom, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 118, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema RB de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Itumbiara,
Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 143, de 13
de março de 1990, que outorga permissão ao Sistema RB de ComuniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3819-3833, set. 1995.
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cação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula_
da na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

~aço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federalvnos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 119, DE 1995
Aprova os textos do Quarto Protocolo
Adicional Modificativo da Constituição da
União Postal Universal (llPU) e do Regula.
mento Geral da UPU, firmados pelo Brasil
durante o XX Congresso da UPU, realizado
em Washington, em dezembro de 1989.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1e São aprovados os textos do Quarto Protocolo Adicional
Modificativo da Constituição da União Postal Universal (UPU) e
do Regulamento Geral da UPU, firmados pelo Brasil durante o XX
Congresso da UPU, realizado em Washington, em dezembro de
1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem modificação do Protocolo Adicional e
do Regulamento Geral, bem como quaisquer atos que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,187(9):3819-3833, set, 1995.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 28.9.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 120, DE 1995
Aprova o texto da Resolução 47 (l) da
Assembléia Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado
(Unídroít), adotada em sua 47f! sessão, em
2 de dezembro de 1993, pela qual se introduzem emendas ao art. XX de seu Estatuto
Orgânico.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1s É aprovado o texto da Resolução 47 (I) da Assembléia
Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado
(Unidroit), adotada em sua 47' sessão, em 2 de dezembro de 1993,
pela qual se introduzem emendas ao art. XX de seu Estatuto
Orgânico.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem modificação da Resolução (I), assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.49, I,
da Constitnição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leia Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3819-3833, set, 1995.
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Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*)

O texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 28.9.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 121, DE 1995
Aprova o textodoAcordopara a Criação
da Comissão Mista de Cooperação,celebrado
entre o Governoda República Federa#va do
Brasil eo Gooerno da República da Namlbia,
em Windhoek, em 29 de outubro de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para a Criação da Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Namibia, em
Windhoek, em 29 de outubro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Naciona!
quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, bem como
quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
CoI. Leis Rep. Fed. Braail, Braaília,187(9):3819-3833, eet. 1995.
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Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*)

O texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 28.9.1995.
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RESOLUÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ

sARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1995-CN
Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1'1 do art. 166 da
'Constituição Federal, e sobre a tramitação
das matérias a que se refere o mesmo artigo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
Da Composição
Art. 1º Esta resolução é parte integrante do regimento comum
e dispõe sobre a tramitação das matérias a que se refere o art. 166 da
Constituição Federal e sobre a Comissão Mista Permanente a que se
refere o § 1º do mesmo artigo, que passa a denominar-se Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMPOF).
Art. 2º A comissão tem como finalidade:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,
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I - examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos
ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual
e aos créditos adicionais, assim como sobre as contas apresentadas
anualmente pelo Presidente da República;
rr - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal e
exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões do Congresso Nacional e de
suas Casas, inclusive no que se refere ao disposto nos arts. 70 e 71 da
Constituição Federal.
Art. 3· A comissão compõe-se de oitenta e quatro membros
titulares, sendo sessenta e três deputados e vinte e um senadores.
§ 1· Os suplentes serão em número de vinte e oito, sendo vinte
e um deputados e sete senadores.
§ 2· Com exceção do presidente, cada membro titular da comissão será membro efetivo de duas subcomissões temáticas previstas
no art. 11 desta resolução.
Art. 4· Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada
sessão legislativa, a Mesa do Congresso Nacioual fixará as representações dos partidos ou blocos parlamantares na comissão, observado o critério da proporcionalidade partidária.
§ 1· Aplicado o critério do caput deste artigo e verificada a
existência de vagas, estas serão destinadas aos partidos ou blocos
parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário, da maior para a menor.
§ 2· As vagas que eventualmente sobrarem, após aplicado o
critério do parágrafo anterior, serão distribuídas, preferentemente,
às bancadas ainda não representadas na comissão, segundo a precedência no cálculo da proporcionalidade partidária.
§ 3· A proporcionalidade partidária estabelecida na forma deste artigo prevalecerá por toda a sessão legislativa.
Art. 5' Estabelecidas as representações previstas no artigo anterior, os líderes indicarão ao Presidente do Senado Federal, até o
quinto dia útil do mês de março, os nomes que integrarão as respectivas bancadas na comissão, como titulares e suplentes.
oor,
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§ 1. Esgotado o prazo referido neste artigo, não havendo eventualmente a indicação das lideranças, o Presidente do Senado Federal
fará a designação dos integrantes das respectivas bancadas.
§ 2º A instalação da comissão ocorrerá até o último dia útil do
lIlês de março.
§ 3º O mandato da comissão encerrar-se-á com a instalação da
colllissão subseqüente.

Art. 6º A representação, na comissão, é do partido ou do bloco
parlamentar, competindo ao respectivo líder solicitar, por escrito, ao
Presidente do Senado Federal, em qualquer oportunidade, a substituição de titular ou sup~ente por ele in,?ica~o ou designad.o pelo
presidente, na forma do disposto no art. 5-, § 1-, desta resoluçao.
§ 1º Será desligado da comissão o membro titular que não
comparecer, durante a sessão legislativa, sem justificativa, a três
reuniões consecutivas ou seis alternadas, convocadas para votação
nos termos do art. 29 desta resolução.
§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente
da comissão comunicará, imediatamente, ao respectivo líder do partido ou bloco parlamentar para que seja providenciada a substituição
nos termos do caput deste artigo.
CAPÍTULO II
Da Direção

Art. 7º A comissão terá um presidente e três vice-presidentes,
eleitos por seus pares, em reunião a ser realizada nos cinco dias úteis
que se seguirem à sua constituição, com mandato anual encerrandose com a instalação da comissão subseqüente, vedada a reeleição.
§ 1º As funções de presidente, vice-presidente, relator-geral do
projeto de lei orçamentária anual e relator do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias serão exercidas, a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, conforme o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.
Cal. !.eis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):3835-3850, set. 1995.

§ 22 A primeira eleição, no rmcio de cada legislatura, para
presidente e 2 2 vice-presidente, recairá em representantes do Senado
Federal e a de 12 e 3 2 vice-presidentes em representantes da Câmara
dos Deputados, alternando-se anualmente conforme disposto no parágrafo anterior.
§ 32 O relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias bem
como o relator-geral do projeto de lei orçamentária anual não poderão
ser designados entre os membros da Casa ou do partido ou bloco
parlamentar a que pertença o presidente da comissão.
§ 4° O suplente da comissão não poderá ser eleito para funções
previstas neste artigo, nem ser designado relator.

Art. 8º O presidente será, nos seus impedimentos, ou ausên,
cias, substituído por vice-presidente, na seqüência ordinal, e, na
ausência deles, pelo membro titular mais idoso da comissão, dentre
os de maior número de legislaturas.
Parágrafo único. Se vagar o cargo de presidente ou de vice-presidente, proceder-se-á a nova eleição para escolha do sucessor, que
deverá recair em representante da mesma Casa, salvo se faltarem
menos de três meses para o término do mandato, caso em que será
provido na forma indicada no caput deste artigo.

Art. 9 2 Compete ao presidente, respeitado o disposto nos §§ 12,
32 e 4° do art. 7°, nos §§ 2 2 e 32 deste artigo, no art. 22 e no caput do
art. 23, designar, de acordo com a indicação das lideranças partidárias
ou dos blocos parlamentares e observado o critério da proporcionalidade partidária, o relator-geral do projeto de lei orçamentária anual,
o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o relator do
projeto de lei do plano plurianual e o relator das contas do Presidente
da República, bem como os relatores setoriais do projeto de lei
orçamentária e demais relatores que se fizerem necessários aos
trabalhos da comissão.
§ 12 O relator que, no prazo a ele deferido, não apresentar o seu
parecer será obrigatoriamente substituído.
§ 22 As designações dos relatores de projetos de lei de créditos
adicionais obedecerão ao critério de rodízio dentre os membros da
respectiva subcomissão.
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§ 3. Na. designação dos relatores seto;iais, será adotado o cride rodízIO de forma que nao seja repetido, no ano subseqüente,
t;ér1esmo Relator para a mesma área temática.
, '0
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Art. 10. Na designação dos relatores adjuntos, o relator-geral
e os relatores setoriais ouvirão as lideranças partidárias.

CAPÍTULO III
Do Funcionamento

Seção I
Dos Procedimentos

Art. 11. A comissão organizar-se-á em subcomissões temáticas
permanentes em número não superior a sete, objetivando a racionalização dos seus trabalhos, cabendo às mesmas, dentre outras atribuições, apreciar os relatórios setoriais, acompanhar e fiscalizar a
respectiva execução orçamentária, examinar as prioridades e metas
da lei de diretrizes orçamentárias e realizar audiências públicas.
§ 1· Os projetos de lei de créditos adicionais que contenham
matéria da competência de mais de uma subcomissão poderão ser
divididos para apreciação das subcomissões pertinentes, sem prejuízo
da sua apreciação pela comissão.
§ 2· Cada subcomissão será composta de pelo menos vinte
membros titulares, devendo, na sua composição, ser obedecida a
mesma representatividade de cada uma das Casas do Congresso
Nacional na comissão e a proporcionalidade partidária.

§ 3· O presidente da comissão indicará, no âmbito de cada
subcomissão, um coordenador de seus trabalhos.

Art. 12. A comissão realizará audiências públicas, tanto com
autoridades de outros Poderes quanto com entidades representativas
da sociedade, que possam contribuir para o debate e o aprimoramento
dos projetos do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3835-3850, set. 1995.
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da lei orçamentária anual, bem como durante o acompanhamento da
sua execução.

Art. 13. As propostas de modificação das matérias constantes
do art. 166 da Constituição Federal, enviadas pelo Presidente da
República ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º daquele artigo,
serão recebidas até o início da respectiva votação na comissão.
Parágrafo único. As propostas de modificação do projeto de lei
orçamentária anual somente serão acatadas se recebidas até o início
da votação, na comissão, do parecer preliminar a que se refere o art.
15 desta resolução.

Art. 14. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias e ao projeto de lei do plano plurianual somente serão apreciadas
quando não contrariarem as normas previamente aprovadas pela
comissão.
Parágrafo único. As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias somente serão, ainda, apreciadas, quando compatíveis
com o plano plurianual.

Art. 15. O relator-geral do projeto de lei orçamentária anual
apresentará parecer preliminar que, depois de aprovado pelo plenário
da comissão, estabelecerá os parâmetros e critérios que, obrigatoriamente, deverão ser obedecidos pelos relatores setoriais, pelo relatorgeral e pelos relatores adjuntos e na elaboração do parecer sobre o
projeto de lei, inclusive quanto às emendas.
§ 1º Ao parecer preliminar poderão ser apresentadas emendas,
por parlamentares e pelas comissões permanentes das duas Casas do
Congresso Nacional, além das previstas no caput do art. 17 desta
resolução, que serão apreciadas pela comissão.
§ 2º Os parâmetros e critérios a que se refere o caput deste
artigo resultarão dos seguintes elementos, fixados isolada ou combinadamente:
I - as dotações globais de cada função, órgão ou área temática, indicando as reduções e os acréscimos propostos;
II - as condições, restrições e limites para o remanejamento e
o cancelamento de dotações, especialmente no que diz respeito aos
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subprojetos ou slubaMtivida~e~ que nominalmente identifique Estado,
Distrito Federa ou umcipio;
III - os limites de programação que contribuam para determinar a composição e a estrutura do orçamento, bem como critérios para
apreciação das emendas.
§ 30 O parecer preliminar deverá conter, ainda:
I - exame crítico das finanças públicas e do processo orçamentário, incluindo a ,execução recente e as diretrizes orçamentárias
eIDvigor para o exercicio;
II - avaliação da proposta encaminhada pelo Poder Executivo, do ponto de vista do atendimento ao qu.e dispõe a lei de diretrizes
orçamentárias, o plano plunanual e, especialmente, o § 7º do art. 165
da Constituição Federal;
III - quadro comparativo, por órgão, entre a execução no exercício anterior, a lei orçamentária em vigor, o projeto do Executivo e o
parecer preliminar;
IV - análise das receitas, com ênfase nas estimativas de impostos e contribuições;
V - análise da programação das despesas, dividida por áreas
temáticas;
VI - referência a temas que exijam maior aprofundamento
durante a tramitação do projeto ou que merecerão tratamento especial no relatório.
§ 4º O parecer preliminar, com base no inciso IV do parágrafo
anterior e no caput do art. 17 desta resolução, incorporará as eventuais reestimativas de receita e indicará, ao nível de função, órgão ou
área temática, as alterações das despesas delas decorrentes.
§ 5º O parecer preliminar estabelecerá critérios de preferência
para as emendas que contemplem ações definidas como prioritárias
na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 16. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual e aos
projetos de lei de créditos adicionais que proponham inclusão ou
acréscimo de valor somente poderão ser aprovadas pela comissão
caso:
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I
sejam compatíveis com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - não sejam constituídas de várias ações que devam ser
objeto de emendas distintas; e
IV - não contrariem as normas desta resolução, bem como as
previamente aprovadas pela comissão.
§ 1e Somente serão apreciadas emendas que proponham anulações de despesas mencionadas nas alíneas do inciso II deste artigo
quando se referirem à correção de erros ou omissões.

Art. 17. Na apreciação do projeto de lei orçamentária anual
poderão ser apresentadas, no âmbito do parecer preliminar, emendas
que objetivem à correção de erros ou omissões nas estimativas de
receita.
Parágrafo único. Os valores acrescidos por reestimativa da receita, nos termos do caput deste artigo ou do § 4º do art. 15, poderão ser
utilizados para aprovação de emendas.

Art. 18. As emendas à despesa de projeto de lei orçamentária
anual serão apresentadas em meio magnético, e terão a assinatura
do autor substituída por autenticação eletrônica, segundo as normas
e procedimentos fixados pela comissão.
Art. 19. Cada parlamentar poderá apresentar até vinte emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual e projetos de lei
de créditos adicionais, excluídas deste limite aquelas destinadas ao
texto da lei e ao cancelamento parcial ou total de dotações orçamentárias.
Art. 20. Poderão ser apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual emendas coletivas cuja iniciativa caberá:
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I _ às comissões permanentes do Senado Federal e da CâmaDeputados, relativas às matérias que lhes sejam afetas regiraen~~mente, acompa;ilia.da~ da at~ da reunião em que a~ ~esmas
foram deliberadas, ate o limite de cmco emendas por comissão permanente;
II - às bancadas estaduais no Congresso Nacional, até o limite
d dez emendas de interesse de cada Estado ou Distrito Federal,
e ovadas por três quartos dos deputados e senadores que compõem
~;':spectiva unidade da Federação, acompanhadas da ata da reunião
da bancada;
III - às bancadas regionais no Congresso Nacional, até o limite
de cinco emendas, de interesse de cada região macroeconômica definida pelo IBGE, por votação da maioria absoluta dos deputados e
senadores que compõem a respectiva região, devendo cada Estado ou
Distrito Federal estar representado por no mínimo vinte por cento de
sua bancada.
Parágrafo único. A emenda coletiva e prioritária incluirá na sua
justificação elementos necessários para subsidiar a avaliação da ação
por ela proposta, apresentando informações sobre a viabilidade econômico-social e a relação custo-beneficio, esclarecendo sobre o estágio
de execução dos investimentos já realizados e a realizar, com a
definição das demais fontes de financiamento e eventuais contrapartidas, quando houver, e definindo o cronograma de execução, além de
outros dados relevantes para sua análise.
Art. 21. Na apreciação do projeto de lei orçamentária anual, as
emendas serão votadas em grupo, conforme tenham parecer favorável
ou contrário do relator, ressalvados os destaques.
Parágrafo único. Terão preferência na votação, pela ordem, as
emendas destinadas a alterar o texto do projeto de lei, as emendas
que proponham cancelamento parcial ou total e as emendas coletivas.
d

Art. 22. Os pareceres dos relatores setoriais do projeto de lei
orçamentária anual serão elaborados conjuntamente com até cinco
relatores setoriais adjuntos, por eles designados dentre os membros
da subcomissão respectiva, não podendo haver mais de dois relatores
setoriais adjuntos pertencentes ao mesmo partido ou bloco parlamentar.
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Parágrafo único. Acompanhará os pareceres dos relatores setoriais demonstrativo das decisões contendo, em ordem crescente do
número das emendas, o autor da emenda, a decisão e o valor conesdido, quando for o caso.

Art. 23. O parecer do relator-geral do projeto de lei orçamentg,
ria anual, com base nos pareceres dos relatores setoriais, será elabo.
rado conjuntamente com até sete relatores adjuntos por ele
designados, sendo um de cada subcomissão.
§ 1" Os relatores adjuntos, sob a coordenação do relator-geral,
terão a incumbência de auxiliar na apreciação do projeto, dividido por
áreas temáticas distintas, não podendo haver mais de dois relatores
adjuntos pertencentes ao mesmo partido ou bloco parlamentar.

§ 2' Somente poderão ser incorporadas ao relatório como propostas de alteração dos pareceres setoriais as modificações que,
devidamente justificadas, tenham sido aprovadas pela maioria do
colegiado constituído pelo relator-geral e relator adjuntos.
§ 3º Caberá à relataria-geral do projeto de lei orçameutária
anual adequar os pareceres setoriais aprovados e as alterações decorrentes de destaques aprovados, vedada a aprovação de emendas já
rejeitadas, bem como a apresentação de emenda de relator, que implique
inclusão de subprojetos ou subatividades novos.
§ 4' Além da programação da despesa de cada unidade orçamentária e de demonstrativo idêntico ao previsto no parágrafo único
do artigo anterior, que deverão integrar o parecer sobre o projeto de
lei orçamentária, será tornado disponível, para consulta, demonstrativo das alterações em relação à programação contida na proposta do
Executivo, por unidade orçamentária e por categoria de programação.
§ 5º As emendas de relator-geral que venha a ser formuladas
com vistas ao cumprimento de suas responsabilidades serão publicadas como parte do relatório, com os respectivos fundamentos.

§ 6· Fica assegurado ao partido ou bloco parlamentar, cuja
representação não tenha contribuído para a composição do quadro de
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relatores adjuntos, o direito de indicar observador para acompanhar
os trabalhos da relatoria.

Art. 24. O relator das contas do Presidente da República apresentará parecer, que concluirá por um projeto de decreto legislativo,
ao qual poderão ser apresentadas emendas, na comissão.
Parágrafo único. No inicio dos trabalhos do segundo período de
cada sessão legislativa, a Comissão realizará audiência pública com
o ministro relator do Tribunal de Contas da União, que fará exposição
do parecer prévio das contas do Presidente da República.
Seção II
Dos Prazos
Art. 25. As mensagens do Presidente da República encaminhando os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, aos orçamentos anuais e aos créditos adicionais serão
recebidas pelo presidente do Senado Federal e encaminhadas à comissão, em quarenta e oito horas após a comunicação imediata às
duas Casas do Congresso Nacional.
Art. 26. A tramitação das proposições referidas no artigo anterior e da prestação de contas anuais, obedecerá aos seguintes prazos:
I -

projeto de lei do plano plurianual:

a) até cinco dias para a publicação e distribuição em avulsos, a
partir do recebimento;

b) até quatorze dias para a realização de audiências públicas, a
partir da distribuição dos avulsos;

c) até dezessete dias para a apresentação de emendas ao projeto
de lei do plano plurianual, a partir da distribuição dos avulsos;
d) até cinco dias para publicação e distribuição de avulsos das
emendas, a partir do encerramento do prazo para a apresentação de
emendas;
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e) até vinte e um dias para a apresentação, publicação, distribui.

ção e votação do parecer sobre o projeto de lei do plano plurianual pela
comissão, a partir do término do prazo para a apresentação de
emendas;

fJ até sete dias para encaminhamento do parecer final à Mesa
do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido na
alínea anterior;
II - projeto de lei de diretrizes orçamentárias:
a) até cinco dias para publicação e distribuição dos avulsos, a
partir do recebimento;
b) até sete dias para a realização de audiências públicas, a partir
da distribuição dos avulsos;
c) até quinze dias para a apresentação de emendas perante a
comissão, a contar da distribuição de avulsos;
d) até cinco dias para a publicação e distribuição de avulsos das
emendas, a partir do encerramento do prazo para a apresentação de
emendas;
e) até trinta e cinco dias para que a comissão encaminhe à Mesa
do Congresso Nacional o seu parecer sobre o projeto e as emendas, a
partir do encerramento do prazo definido na alínea anterior;
III - projeto de lei orçamentária anual:
a) até cinco dias para publicação e distribuição dos avulsos, a
partir do recebimento;
b) até quatorze dias para a realização de audiências públicas, a
partir da distribuição dos avulsos;
c) até cinco dias para apresentação na comissão, e publicação e
distribuição do parecer preliminar, a partir do encerramento das
audiências públicas;
d) até três dias para a apresentação de emendas ao parecer
preliminar, a partir do término do prazo definido na alínea anterior;

e) até seis dias para votação, no plenário da comissão, do parecer
preliminar com suas emendas, a partir do término do prazo definido
na alínea anterior;
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f) até quinze dias para a apresentação de emendas ao projeto de
lei orçamen~ár!a anual perante a comissão, a contar da votação do
parecer prelinunar;
g) até cinco dias para publicação e distribuição de avulsos das
emendas, a partir do encerramento do prazo para a apresentação de
emendas;
h) até vinte e um dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação dos pareceres setoriais sobre a lei orçamentária
anual pela subcomissão, a partir do término do prazo definido na
alínea anterior;
i) até quinze dias para a apresentação, publicação, distribuição
e votação na comissão do parecer final sobre a lei orçamentária anual,
a partir do término do prazo definido na alínea anterior;

j) até nove dias para sistematização do parecer sobre o projeto,
e seu encaminhamento à Mesa do Congresso Nacional, a partir do
término do prazo definido na alínea anterior;
k) até sete dias para a sistematização das decisões do Plenário
do Congresso Nacional e geração do autógrafo;

IV -

projetos de lei de crédito adicional:

a) até cinco dias para a publicação e distribuição em avulsos, a
partir do recebimento;
b) até oito dias para a apresentação de emendas perante a
comissão, a contar da distribuição de avulsos;

c) até cinco dias para a publicação e distribuição de avulsos das
emendas, a partir do encerramento do prazo para a apresentação de
emendas;
d) até quinze dias, contados do recebimento das emendas, para
que a comissão discuta, vote e encaminhe à Mesa do Congresso
Nacional o seu parecer sobre o projeto e as emendas;

V -

prestação de contas do Presidente da República:

a) até cinqüenta dias para a apresentação, na comissão, do
parecer do relator designado para examinar as contas do Presidente
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da República, a partir do recebimento do parecer prévio do Tribunal
de Contas da União;
b) até quinze dias para discussão e votação do parecer do relator
sobre as contas do Presidente da República, na comissão, que apresentará projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo
definido na alínea anterior;

c) até sete dias para a apresentação de emendas ao projeto de
decreto legislativo, a partir do término do prazo definido na alínea
anterior;
d) até sete dias para discussão e votação do parecer sobre as
emendas ao projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo
definido na alínea anterior;

e) até cinco dias, a partir do término da votação do projeto de
decreto legislativo, aprovando ou rejeitando as contas do Presidente
da República, para encaminhamento à Mesa do Congresso Nacional.
Parágrafo único. A comissão, pela maioria absoluta de seus
membros, poderá ampliar os prazos de que tratam as alíneas b, c e d
do inciso IV deste artigo, devendo comunicar a decisão ao Presidente
do Senado Federal.

Art. 27. A apreciação dos pareceres ocorrerá somente três dias
úteis após a sua distribuição, nos casos dos pareceres finais dos
projetos de lei orçamentária anual, das diretrizes orçamentárias e do
plano plurianual, e dois dias úteis, nos casos das demais proposições,
salvo se a comissão dispensar esse último prazo por deliberação da
maioria absoluta de seus membros.
CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
Art. 28. A comissão fará, no prazo máximo de sessenta dias, as
adequações necessárias ao seu regulamento interno, mantidas, entre
outras, as seguintes normas:
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I _ nenhum membro da comissão poderá falar mais de cinco
. utos sobre emenda, salvo o relator, que poderá falar por último
: : dobro desse tempo;
II - se algum congressista pretender esclarecer a comissão
sobre emenda de sua autoria, poderá falar por, no máximo, três
minutos;
III - a critério da comissão, faltando três dias para o encerraento do prazo para a apreciação do parecer, o projeto e as emendas
~derão ser apreciados na comissão;
.
IV -

não se concederá vista de parecer, projeto ou emenda;

V - as emendas inadmitidas, com a respectiva decisão, serão
publicadas separad~e,:te das aceitas; da decisão caberá recurso de
seu autor para a connssao;
VI - serão publicadas, em avulsos, as emendas aprovadas ou
rejeitadas com os respectivos pareceres.

Art. 29. A comissão poderá se reunir para votação após convocação escrita aos seus membros com antecedência mínima de vinte e
quatro horas.
Parágrafo único. Os pedidos de verificação de presença, durante
a votação, somente poderão ser feitos com o apoiamento de dez por
cento dos membros presentes dentre os representantes da respectiva
Casa na comissão.

Art. 30. As deliberações da comissão iniciar-se-ão pelos representantes da Cãmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da
maioria dos representantes de uma das casas importará em rejeição
da matéria.
Art. 31. O parecer da comissão sobre as emendas será conclusivo e final, salvo requerimento, para que a emenda seja submetida
a votos, assinado por um décimo dos Congressistas, apresentado à
Mesa do Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido para
a discussão da matéria em plenário.
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Art. 32. À redação final aplicar-se-á o disposto no art. 51 do
regimento comum, concedendo-se, entretanto, à comissão, o prazo de
três dias para sua elaboração.
Art. 33. Ficam revogadas as Resoluções n Q 1I91-CN, de 17 de
maio de 1991 e n" 1/93-CN, de 2 de junho de 1993 e as demais
disposições em contrário.
Art. 34. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):3835-3850, set. 1995.

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 41, DE 1995
Autoriza a União a antecipar a entrega
das garantias necessárias à cobertura de
100% do principal e 12 meses de juros dos
Bônus ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Financiamento de 1992.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É a União autorizada a antecipar a entrega das garantias necessárias à cobertura de 100% do principal e juros dos Bônus
ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Financiamento de 1992.
Parágrafo único. A antecipação autorizada no caput deste artigo
refere-se às garantias relativas às parcelas de outubro de 1995
e de abril de 1996, totalizando custo total estimado para a
compra de títulos que servirão de garantia para os Bônus ao Par
e Bônus de Desconto, de US$ 572,0 milhões, sendo US$ 277,0
milhões pertinentes a outubro próximo e US$ 295 milhões a abril
de 1996.

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
vol. LeIS
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Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 42, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo {LFTP)J cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobi-

liária do Estado, vencível no segundo
semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar operação de crédito interno, mediante emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTp),cujosrecursosserão
destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no segundo
semestre de 1995.
Art. 2Q A operação de crédito a que se refere o artigo anterior
deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6Q do art. 15 da
Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela de
2% dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: um a cento e vinte meses;
".J1.U• .lA::u:I LWp•
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e)

valor nominal: R$ 1,00 (um real);

f) características dos títulos a serem substituídos:

Título

Quantidade

Vencimento

521825

15.09.95

Hl.214.584.657

521825

15.12.95

22.389.349.064

TOTAL

32.603.933.721

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

15.09.95

15.09.2000

521827

15.09.95

15.12.95

15.12.2000

521827

15.12.95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nO 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nO 5.684, de 28 de maio de 1987;
Decreto nO 9.526, de 18 de janeiro de 1989; Decreto nO 30.261, de 16
de agosto de 1989; e Resolução nO 61, de 30 de dezembro de 1991.

Art. 3° O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias, contados da publicação desta resolução.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 43, DE 1995
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 56,544,176.00 (cinqüenta e seis milhões, quinhentos e quarenta
e quatro mil, cento e setenta e seis dólares
norte-americanos) junto ao Svenska Handelsbanken.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito exteruo, no valor equivalente até US$
56,544,176.00 (cinqüenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e
quatro mil, cento e setenta e seis dólares norte-americanos), junto ao
Svenska Handelebanken.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
mencionada neste artigo destinam-se ao financiamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos sistemas e equipamentos a serem
adquiridos, para a Marinha do Brasil, no âmbito do Projeto de
Modernização das Fragatas da Classe Niterói, bem como do valor do
sistema ruissil anticarro Bill.
Art. 2 2 As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) devedor: República Federativa do Brasil;

b) credor: Svenska Handelsbanken;
c) valor: US$ 56,544,176.00 (cinqüenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro ruil, cento e setenta e seis dólares norte-americanos);
d) finalidade: aquisição de sistemas e equipamentos para a
Marinha;
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e) juros: 10,66% a.a. (dez vírgula sessenta e seis por cento ao ano)
fixos,contados a partir de cada desembolso, sobre os saldos devedores
do principal;
f) taxa de intermediação financeira: 1% (um por cento) sobre o
valor desembolsado;
g) despesas: 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor
desembolsado;
h) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
i) condições de pagamento:
I - pagamento inicial: após a emissão do Certificado de Autorização;
2 -

principal financiado: 85% (oitenta e cinco por cento) em dez
parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após o dia médio do respectivo período
semestral no qual a entrega foi efetuada;
3 - juros: vencimento semestral;
4 - taxa de intermediação financeira: após a emissão do Certificado de Autorização;
5 - despesas: após a emissão do Certificado de Autorização,
mediante comprovação, em reais, exceto as feitas no exterior que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
Art. 3º O exercício da autorização concedida por esta resolução
fica condicionado ao efetivo cumprimento das disposições da Constituição Federal, contidas no art. 167, I e lI, bem como seu § 1º.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vígor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
LjOl. LeIS
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 44, DE 1995
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir, mediante ofertas públicas. Letras
Financeirasdo Tesouro do Munictpiodo Rio
de Janeiro (LFTM-Rio), destinadas ao giro
de sua divida mobiliária, venclvel no segun.
do semestre de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTMRio), destinadas ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no segundo
semestre de 1995.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 15, § 6º, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2%,
nos termos do art. 15, § 6", in fine, da Resolução nº 11, de 1994, do
Senado Federal;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cinco anos (Selic) e de até um mil setecentos e
seis dias (Cetip);
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) Selic e R$ 1.000,00 (um mil
reais) Cetip*;
*0 uso do preço unitário (P.U.) em unidade de milhar pela Cetip
implica divisão da quantidade por 1.000 (um mil) por ocasião da
rolagem.
Cal Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3851-3861, set. 1995.
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características dos títulos a serem substituídos:

Selic:
Título

Vencimento

Quantidade

681447

01.07.95

3.635.756.369

681447

01.08.95

1.931.121.689

681446

01.09.95

2.291. 745.755

681447

01.10.95

2.749.343.653

Total

10.607.967.466

Título

Vencimento

Quantidade

680852

01.07.95

60.000.000.000

680852

01.07.95

50.100.000.000

680883

01.08.95

60.000.000.000

680883

01.08.95

50.100.000.000

680914

01.09.95

60.000.000.000

680914

01.09.95

50.100.000.000

680944

01.10.95

60.000.000.000

680944

01.10.95

50.100.000.000

680975

01.11.95

60.000.000.000

680875

01.11.95

50.100.000.000

Total

550.500.000.000

Cetip:
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Selic:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

03.07.95

01.07.1999

681459

03.07.95

01.08.95

01.08.1999

681461

01.08.95

01.09.95

01.09.1999

681461

01.09.95

02.10.95

01.10.1999

681460

02.10.95

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

03.07.95

01.07.98

681094

03.07.95

03.07.95

01.07.98

681094

03.07.95

01.08.95

01.08.98

681096

01.08.95

01.08.95

01.08.98

681096

01.08.95

01.09.95

01.09.98

691096

01.09.95

01.09.95

01.09.98

681096

01.09.95

02.10.95

01.10.98

681095

02.10.95

02.10.95

01.10.98

681095

02.10.95

01.11.95

01.11.98

681096

01.11.95

01.11.95

01.11.98

681096

01.11.95

.

Cetip:

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do

Brasil;
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Q
Q
e Decreto n 8.355, de 26 de janeiro de 1990.
Art. 3" A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias a contar da data de publicação desta resolução.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicai) autorização legislativa: Lei n 1.373, de 26 de janeiro de 1989,

ção.
Senado Federal, 19 de setembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que O SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 45, DE 1995
Autoriza a União a prestar garantia em
operação de crédito externo a ser contraída
pelo Município de Curitiba (PR) com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de US$ 120,000,000.00 (cento e vinte
milhões de d61ares norte-americanos) equivalentes a R$ 108.000.000,00 (cento e oito
milhões de reais), em valores de 14 de jullw
de 1995, bem como autoriza o Município de
Curitiba (PR) a contratar a referida operação de crédito, destinando-se os recursos ao
financiamento parcial do Projeto de Transporte Urbano de Curitiba.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1Q É a União autorizada, nos termos da Resolução n Q96, de
1989, do Senado Federal, a prestar garantia em operação de crédito
externo a ser contratada pelo Município de Curitiba (PR) com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinando-se os recursos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3851-3861, set. 1995.
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ao financiamento parcial do Projeto de Transporte Urbano de Curitiba.
Art. 2" É o Município de Curitiba autorizado, nos termos da
Resolução n" 11, de 1994, do Senado Federal, a contratar com oBanco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) a operação de crédito
externo a que se refere o artigo anterior.
Art. 3" A operação de crédito externo a que se refere o art. I"
tem as seguintes características:
a) valor: US$ 120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares
norte-americanos), equivalentes a R$ 108.000.000,11-0 (cento e oito
milhões de reais), em valores de 14 de julho de 1995;
b) desembolso: em até três anos;
c) carência: seis meses;
d) juros: sobre os saldos devedores diários de empréstimos a uma
taxa anual para cada semestre determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior,
acrescido de uma margem, expressa em termos de uma percentagem
anual, que o banco, fixará periodicamente de acordo com sua política
sobre taxa de juros;
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e
cinco por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
fJ garantidor: República Federativa do Brasil;
g) contragarantia: vinculação das quotas a que fizer jus o Município de Curitiba no Fundo de Participação dos Municípios, bem como
das receitas próprias geradas pelos impostos;
h) destinação dos recursos: financiamento parcial do Projeto de
Transporte Urbano de Curitiba;
i) condições de pagamento;
- do principal: em trinta e quatro prestações semestrais, iguais
e consecutivas, no valor de US$ 3,530,000.00 (três milhões, quinhentos e trinta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a
primeira na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento dos
juros e a última em 11 de julho de 2015;
'-'00.
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dos juros: semestralmente vencidos em 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano;
_ da comissão de crédito: semestralmente vencida nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Art. 4· A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 12, bem como a prestação da garantia pela União, deverão
efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados
da data da publicação desta resolução.
Art. 5· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de setembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N° 1.615, DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Promulga o Acordo de Cooperação para
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico
Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotr6picas e seus Precursores e Produtos Quimicos Imediatos, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e da República Oriental do Uruguai, de 16de setembro de
1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai assinaram, em Brasília, o Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de
Entorpecentes e Substàncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nO 58, de 19 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 7 de junho de
1995, nos termos de seu art. VIII,
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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DECRETA
Art. I" O Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e
Produtos Químicos Imediatos, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai,
em Brasília, em 16 de setembro de 1991, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados naDO de 12.9.1995, págs. 13471/13472.

DECRETO N" 1.616, DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Altera valores constantes do anexo ao
Decreto n' 1.583, de 3 de agosto de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercicio de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. F Os valores para o empenho de despesas à conta de
dotações consignadas na Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
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tant es do anexo ao Decreto n Q 1.583, de 3 de agosto de 1995,
cOftivamen te aos órgãos indicados no anexo a este decreto, ficam
re adicionados aOS limites nele estabelecidos.
con
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174Q da Independência e 107 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
(Anexo ao decreto que altera valores constantes do anexo ao
Decreto n Q 1.583, de 03 de agosto de 1995).

ANEXO

R$l.OOO,OO
Fontes

Órgãos

100, 112, 115
151,153,199

Total
Demais

20.105 - Estado-Maior das Forças
Armadas

125.713

9.480

135.193

24.000 - Ministério da Ciência e
Tecnologia

475.700

30.454

506.154

27.000 - Ministério do Exército

561.722

113.703

675.425

31.000 - Ministério da Marinha

320.435

31.233

351.668

72.897

31.620

104.517

452.203

256.332

708.535

30.963

12.574

43.537

273.194

7.108

280.302

32.000 - Ministério de Minas e

Energia
39.000 - Ministério dos Transportes
42.000 - Ministério da Cultura
44.000 - Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e

da Amazônia Legal
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DECRETO NQ 1.617, DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Nacional do Trabalho.
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1 O Conselho Nacional do Trabalho (CNTb), órgão colegiado de natureza consultiva, composto de forma tripartite e paritária, integrante da estrutura básica do Ministério do Trabalho, tem
por finalidade:
I - participar da formulação das políticas públicas da área
do trabalho, propondo estratégias de seu desenvolvimento e de supervisão de sua execução;
U - propor diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos, programas e normas de competência do Ministério do Trabalho, tendo como marco as informações conjunturais e prospectivas das
situações política, econômica e social do Pais;
lU - acompanhar e avaliar, para promovê-los, os desempenhos dos planos e programas do Ministério do Trabalho e de suas
relações institucionais;
IV - avaliar as propostas de medidas legislativas e complementares no âmbito do Ministério do Trabalho;
V - exercer a função de conciliação no âmbito das relações
entre capital e trabalho;
VI- acompanhar o cumprimento dos direitos constitucionais
dos trabalhadores urbanos e rurais, bem como das convenções e
tratados internacionais ratificados pelo Brasil, com incidência no
campo social;
VII - promover e avaliar as iniciativas que tenham por finalidade o fortalecimento de ações como a geração de empregos, o amparo
ao trabalhador desempregado, o aperfeiçoamento da legislação e das
relações de trabalho e a melhoria dos ambientes de trabalho, espeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíua,
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ciaJmente nas áreas de formação e reciclagem profissional,riscos inerentes
ao trabalho, da criança, do adolescente e do deficiente, entre outros.
VIII - pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam submetidos
pelo Ministro de Estado, na sua área de competência.
Parágrafo único. O CNTb terá seu funcionamento definido em
regimento interno, a ser editado mediante resolução do próprio conselho.
Art. 2Q O CNTb será composto:
I - pelos seguintes Ministros de Estado:
a) do Trabalho, que o presidirá;
b) do Planejamento e Orçamento;
c) da Fazenda;
d) da Previdência e Assistência Social;
e) da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma: Agrária;
fJ da Indústria, do Comércio e do Turismo;
II - por dois representantes de cada entidade dos trabalhadores, a seguir indicada:
a) Central Única dos Trabalhadores (CUT);
b) Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT);
c) Força sindical (FS);
III - por um representante de cada entidade dos empregadores, a seguir indicada:
a) Confederação Nacional da Indústria (CNI);
b) Confederação Nacional do Comércio (CNC);
c) Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNIF);
d) Confederação Nacional do Transporte (CNT);
e) Confederação Nacional da Agricultura (CNA);
fJ Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CEIC).
§ 1s Os Ministros de Estado indicarão seus suplentes, para
designação pelo Presidente do CNTb.
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§ 2" Os representantes dos trabalhadores e empregadores, titulares e suplentes, serão indicados pelos dirigentes das respectivas
entidades e designados pelo Presidente do CNTb, com mandato de
dois anos, permitida a recondução.
§ 3" A função de membro do CNTb não será remunerada, sendo
seu exercício considerado de relevante interesse público.

Art. 3" O CNTb tem a seguinte estrutura:
I
11

Plenário;
Câmara Institucional;

111

Câmara de Concertação Social;

IV

Câmara de Fomento ao Trabalho;

V

Secretaria-Executiva.

§ 1" O Plenário, composto de todos os membros do CNTb, e
presidido pelo Ministro de Estado do Trabalho, reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu Presidente.
§ 2" Cada câmara será composta de seis membros, de forma
tripartite e paritária, conforme dispuser o CNTb, preservado o rodízio
da representação.

§ 3" As câmaras serão presididas pelo Ministro de Estado do
Trabalho, cabendo-lhe, além do voto normal, o voto de qualidade.

Art. 4" A Câmara Institucional tem a atribuição específica de
analisar e emitir parecer sobre as propostas de medidas legislativas
e regulamentares no âmbito do Ministério do Trabalho, que lhe forem
submetidas pelo Presidente do CNTb.
Art. 5" A Câmara de Concertação Social tem a atribuição específica de buscar o entendimento em conflitos entre capital e trabalho,
que lhe forem submetidos pelo Presidente do CNTb.
Art. 6" A Câmara de Fomento ao Trabalho tem a atribuição
específica de analisar os programas e projetos de geração de emprego
e renda, apresentando sugestões de aprimoramento, que lhe forem
submetidos pelo Presidente do CNTb.
vOl. Leis rcep. b'ed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set, 1995.
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Art. 72 A Secretaria-Executiva do Conselho será exercida por
órgão do Ministério do Trabalho, designado pelo respectivo Ministro
de Estado, com a incumbência de promover os serviços de apoio
técnico e administrativo necessários ao funcionamento do CNTb.
Art. 8· Se, na esfera regional, estadual ou municipal, iniciativas do Poder Público ou da sociedade civil vierem a originar conselhos
OU grupos tripartites, com objetivos similares, no respectivo nível aos
do CNTb, o regimento do Conselho Nacional do Trabalho poderá
contemplar a possibilidade de colaboração recíproca, eventual ou
permanente, com os referidos órgãos.
Art. 9· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revoga-se o Decreto n· 860, de 6 de julho de 1993.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
DECRETO Nº 1.618, DE 5 DE SETEMBRO DE 1995
Altera alíquotas incidentes sobre operações de crédito do Imposto sobre Operações de

Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou valores Mobiliários (IOF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1·, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto nos arts. 1", parágrafo único, e 7·, da Lei
n· 8.894, de 21 de junho de 1994,
DECRETA:
2

Art. 1 Ficam alteradas as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF), estabelecidas no item 1 do título 4, capítulo 4, seção
5, do Regulamento anexo à Resolução n·1.301, de 6 de abril de 1987,
do Conselho Monetário Nacional, com as modificações introduzidas
pelo Decreto n? 329, de 1· de novembro de 1991, incidentes nas
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operações de crédito em que o mutuário seja pessoa física, as quais
passam a ser as seguintes:
I - nas hipóteses previstas nas alíneas a-I, d, e, h-I e m-I do
item I da seção 4 do capítulo e título acima referidos, 0,0411%;
II - nas hipóteses previstas nas alíneas a-lI, i, m-1I e s-1I do
item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referidos, nas operações
de prazo de até 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias, 0,0411% ao
dia;
III - nas hipóteses previstas nas alíneas a-III, h-lI, m-III e s-I do
item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referidos, nas operações de
prazo igual ou superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 15%;
IV - nas hipóteses previstas nas alíneas a-IV,j e I do item 1
da seção 4 do capítulo e título acima referidos, 1,25% ao mês, observada a alíquota máxima de 15% que ocorre nas operações com 12
(doze) ou mais meses de prazo;
V - na hipótese prevista na alínea a-V do item 1 da seção 4 do
capítulo e título acima referidos, 1,25%;
VI - na hipótese prevista na alínea c do item 1 da seção 4 do
capítulo e título acima referidos, em qualquer prazo, 0,0411% ao dia.

Art. 2" A alíquota de IOF incidentes nas operações de financiamentos para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário
seja pessoa física, será de 0,5% ao mês, observada a alíquota máxima de
6% que ocorre nas operações com 12 (doze) ou mais meses de prazo.
Art. 3" As alíquotas mencionadas nos artigos anteriores incidirão sobre as operações contratadas a partir da data de publicação
deste decreto.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 52 Ficam revogados o Decreto n? 1.469, de 27 de abril de
1995, e demais disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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DECRETO N' 1.619, DE 6 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de renegociação das concessões outorgadas no
período 196211980, n' 11, entre Brasil e Equador, de 23 dejunho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 23 de
junho de 1995, em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nº 11, entre Brasil e
Equador;
DECRETA:

Art. 1s O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação nº 11, entre Brasil e Equador, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 8.9.1995, pág. 13869.
vOl. LeIS •

.rcep. .reu. rrraen.zsrasuia,

.101l..::'l:<100<1-':I:U.1.1,
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DECRETO N° 1.620, DE 6 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execuçãodo TerceiroProtocolo Adicional ao Acordo de Complementeção Econômica nº 25, entre Brasil e Peru, de

27 dejunho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo nO 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Pleuipotenciários do Brasil e do Peru, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 27 de junho
de 1995, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nO 25, entre Brasil e Peru,
DECRETA:

Art. 1° O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n· 25, entre Brasil e Peru, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1995; 174· da Independência e i07· da
.
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado naDO de 8.9.1995, pág. 13870.
UoLLeis Rep. J:4'ed. Brasil, Brasília,

1~7(~): ::stso::J-4Ull,

set.
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DECRETO N" 1.621, DE 6 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 27, entre Brasil e

Venezuela, de 27 de junho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição e,
considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associaão Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
lI10dalidade de acordo de complementação econômica;

h

Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 27 de
junho de 1995, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n· 27, entre Brasil e Venezuela,
DECRETA:

Art. 1· O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n· 27, entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
comonele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o ~exo está publicado no DO de 8.9.1995, pág. 13870/13871.
Cal. Leis. Rep.

Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3863-4011, eet. l~~".
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DECRETO NO 1.622, DE 6 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Terceiro Pro-

tocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões
outorgadas no período 1962/1980, n' 101?ro.
tocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 22 de junho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em
12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio
do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a
modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 22 de
junho de 1995, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nº 10,(Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia,
DECRETA:
Art. 1º O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação nº 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil
e Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1995; 174º da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
U anexo está publicado naDO de 8.9.1995, pág. 13871.
CoI.

Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863·4011, set. 1995.
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DECRETO Nº 1.623, DE 8 DE SETEMBRO DE 1995
Altera o art. 85 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n" 91.030, de 5
de março de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 1º e 23 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966,
DECRETA:

Art. 1º Acrescente-se ao art. 85 do. Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto nº 91.030, de 5 de março de 1985, o seguinte
inciso IV:
«Art. 85
.
.........................................................................................................

IV - mercadoria estrangeira devolvida ao exterior antes
do registro da Declaração de Importação, nos termos e condições
estabelecidos pelo Miuistro da Fazenda.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 1.624, DE 8 DE SETEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Colômbia, de 14.4.1993.

Cal Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Colômbia assinaram, em Brasília o Acordo
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio de Decreto Legislativo n" 79, de 9 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 24 de setembro
de 1995, nos termos do § 1· e seu art. IV,
DECRETA:

Art. I" O Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Brasília, em
14 de abril de 1993, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.9.1995, pãgs. 13933/13934.
DECRETO N" 1.625, DE 8 DE SETEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo de Cooperação para
a Redução da Procura, Combate à Produção
e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e
Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, de 7 de maio de

1991.
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa assinaram, em 7 de maio de
1991 em Brasília, o Acordo de Cooperação para a Redução da Procura Combate à Produção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e
S~bstâncias Psicotrópicas;
Considerando que o Congresso NacionaI aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 34, de 5 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de junho de
1995, nos termos o § 1º de seu art. VIII,
DECRETA:
Art. lº O Acordo de Cooperação para a Redução da Procura,
Combate à Produção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e
Substâncias Psicotrópicas, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em
Brasília, em 7 de maio de 1991, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 11.9.95, págs. 13934113935.

DECRETO Nº 1.626, DE 8 DE SETEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, entre o Gooemo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Oriental do Uruguai, de 11 de
junho de 1993.

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.

/

.3878

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai assinaram, em 11 de
junho de 1993, o Acordosobre o Exercício de Atividades Remuneradas
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 81, de 9 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 13 de agosto de
1995, nos termos do § 1º de seu art. V,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em
Montevidéu, em 11 de junho de 1993, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 11.9.1995, pág. 13935.

DECRETO N' 1.627, DE 8 DE SETEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Chile, de 26 de março de
1993.

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e
oGoverno da República do Chile assinaram, em Santiago, oAcordo sobre
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 51, de 11 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 13 de setembro
de 1995, nos termos do § l' de seu art. 4',
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em 26
de março de 1993, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 11.9.1995, pág. 13936.

DECRETO NO 1.628, DE 11 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n!? 5, no Setor da Indústria Química,
entre Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e
Venezuela, de 3Dde dezembro de 1994.

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Chile, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em
Montevidéu, o Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química, entre Brasil, Argentina,
Chile, Uruguai e Venezuela,
DECRETA:

Art. 1" O Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 5, no Setor da Indústria Quimica, entre Brasil, Argentina,
Chile, Uruguai e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 12.9.95, pãgs. 14021114029.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set, 1995.
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DECRETO Nº 1.629, DE 11 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Protocolo de
Adequação ao Acordo de Alcance Parcial de
Iienegocíaçõo ns 10 Reoisado, entre Brasü e
Colômbia, de 10 dejulho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 10 de
julho de 1994, em Montevidéu, o Protocolo de Adequação ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação n" 10 Revisado, entre Brasil e
Colômbia,
DECRETA:
Art. I" O Protocolo de Adequação ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n" 10 Revisado, entre Brasil e Colômbia, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
. da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 12.9.95, págs. 14030/14063.
Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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DECRETO N' 1.630, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a atualização do valor fixado no art.Lê da.Lei nº8.197, de27 dejunho
de 1991, que disciplina a transação nas causas de interesse da União, suas autarquias,
fundações e empresas públicas federais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 1º, § 1º, e 3º, da Lei nº 8.197, de 27 de junho de 1991,
DECRETA:

Art. 1º Fica alterado para R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor
fixado no art. 1º, caput, da Lei n? 8.197, de 27 de junho de 1991.
Parágrafo úuico. Nas causas de valor superior ao limite previsto
neste artigo, a transação, sob pena de nulidade, somente será possível
com a prévia e expressa autorização de Miuistro de Estado ou de
titular de Secretaria da Presidência da República, a cuja área de
competência estiver afeto o assunto, no caso da Uuião, e da autoridade
máxima da autarquia, da fundação ou da empresa pública.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Geraldo Magela da Cruz Quintão
DECRETO Nº 1.631, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo Comercial, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Polônia, de 10
de maio de 1993.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que

-Çere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
lhe conv
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
da Polônia assinaram, em 10 de maio de
Governo da República
eO
'lli
1993, o acordo comercl ;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
'0 do Decreto Legislativo n· 57, de 19 de abril de 1995;
mel
Considerando que o acordo entrou em vigor em 23 de julho de
1995, nos termos de seu art. XII,
DECRETA:

Art. 1· O acordo comercial, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em
Brasília, em 10 de maio de 1993, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.9.95, pág. 14119.

DECRETO N· 1.632, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Equador, de 26 de outubro de
1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Col. Leis. Rep. Fed. Brasü.Brasína,
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Equador assinaram, em 26 de outubro
de 1989, o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n Q53, de 3 de dezembro de 1990;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 7 de agosto de
1995, nos termos do § 10 de seu art. XIX,
DECRETA:

Art. 1Q O Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Equador, em Quito, em 26 de outubro de 1989, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no no de 13.9.95, págs. 14119/14121.

DECRETO NQ 1.633, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
PromulgaoAcordosobre o Exercício de AIioídadee Remuneradas por Porte de Dependentes
00 Pessoal Diplomático Consular. Administrolivo
e Técnico entreo GovemoooRepúblimFederatWa
00 Brasil e o Governo da República00 Equador,
em 22 dejunho de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Equador assinaram, em 22 de junho de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.

1993 o Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por
Part~ de D,ep~ndentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Tecmco;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
xneio do Decreto Legislativo n· 42, de 5 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 19 de junho de
1995, nos termos do § 1· de seu art. IV;
DECRETA:

Art. 1· O Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília, em
22 de junho de 1993, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.9.95, pég. 14121.

DECRETO NO 1.634, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Promulga o Ajuste Complementar ao
Acordo Sanitário, de 16.7.71, sobre Cooperação e Intercâmbio de Tecnologia de Saúde,
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, de 21 dejulho de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
va!. LelS.lOOp.lI"eCl. rsrasu.Brastna,
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai assinaram, em Assunção, o
Ajuste Complementar ao Acordo Sanitário, de 16.7.91, sobre Coope.
ração e Intercâmbio de Tecnologia de Saúde;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse ajuste por
meio do Decreto Legislativo n· 59, de 19 de abril de 1995;
Considerando que o ajuste entrou em vigor em 8 de julho de 1995,
nos termos de seu art. VII,
DECRETA:
Art. 1· O Ajuste Complementar ao Acordo Sanitário, de
16.7.71, sobre Cooperação e Intercâmbio de Tecnologia de Saúde,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai, em Assunção, em 21 de julho de
1992, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.9.95, págs. 14121/14122."

DECRETO N· 1.635, DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863·4011, set. 1995.
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DECRETA:
Art. 1" Ficam remanej ados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado (Mare), para a Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), dezenove
cargos em comissão ,do 9rupo-pireção e Ass.e~sor~ent~ S,;,periores
(DAS), oriundos de orgaos extintos da Adnumstraçao Pública Federal assim especificados: três DAS 101.5, três DAS 101.4, onze DAS
10í.3 e dois DAS 102.3.
Art. 2Q. Ficam remanejados da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para o Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), oito cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
assim especificados: um DAS 101.2, dois DAS 102.2 e cinco DAS
102.1.
Art. 3 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
Paulo Renato Souza
DECRETO NQ 1.636, DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Institui a hora de verão, em parte do
Território Nacional, no período que indica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV, da Constituição e tendo em vista o
disposto no art. 1Q, inciso I, letra b, do Decreto-Lei n Q4.295, de 13 de
maio de 1942,
DECRETA:
Q
Art. 1 A partir deO:OO (zero) hora do dia 15 de outubro de 1995,
até 0:00 (zero) hora do dia 11 de fevereiro de 1996, vigorará a hora de
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):3863-4011, aet. 1995.
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verão, em parte do território nacional, adiantada em 60 (sessenta)
minutos em relação à hora legal.
Art. 2º A hora de verão a que se refere O artigo anterior será
observada nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito
Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Raimundo Brito
DECRETO Nº 1.637, DE 15 DE SETEMBRO DE 1995
Altera o art. 4º do Decreto nº 1.445, de
5 de abril de 1995, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo e de transporte aos

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 53 a 57 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º O art. 4º do Decreto nº 1.445, de 5 de abril de 1995, passa·
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4Q

.

§ 1º Serão concedidos ajuda de custo ao servidor exonerado
no interesse da Administração, que tenha exercido cargo por mais
de doze meses, que não faça jus a auxílio da mesma espécie pago
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set, 1995.
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por outro órgão ou entidade, e transporte de que tratam os incisos
11 e 111 do art. 1Q, da sede onde serviu para a sua origem.
§ 2Q Fica assegurado o direito ao transporte de que tratam
os incisos II e 111 do art. 1Q, da sede onde serviu para a origem,
no caso em que tenha decorrido menos de doze meses no exercício
do cargo, ao servidor:
a) nomeado para órgão ou entidade que venha a ser extinta;

b) exonerado, no interesse da administração, que não faça
jus a ajuda de custo paga por outro órgão ou entidade».
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de setembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
la República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO NQ 1.638, DE 18 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a exclusão, do Programa
Nacional de Desestatização, criado pela Lei
n' 8.031, de 12.4.1990, da participação acionária da Petrobrás Quimica 8A. (petroquise) na Petrocoque S.A. Indústria e Comércio.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n Q8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:

Art. 1Q Fica excluída do Programa Nacionai de Desestatização
a participação acionária da Petrobrás Química S.A. (Petroqnisa) na
Petrocoque S.A. Indústria e Comércio, incluída pelo art. 1Qdo Decreto
nQ480, de 25 de março de 1992.
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Art. 2º As ações representativas da participação acionária de
que trata o art. 1º deverão ser devolvidas aos acionistas no prazo
máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
DECRETO Nº 1.639, DE 18 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõesobrea inclusão, ao Programa Naciona! de DesestotizaçOO (PND) da Companhia
de Navegm;ifu Lloyd Brasileiro (Lloydbrás).

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluida no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, a
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás).
Art. 2º As ações representativas das participações acionárias
na sociedade, referida no artigo anterior, de propriedade da União e
das entidades da Administração Pública Federal indireta, abrangidas
pelo Decreto nº 1.068, de 2 de março de 1994, deverão ser depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de
cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
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DECRETO Nº 1.640, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2~ do Decreto
n' 840, de 22 de junho de 1993, que dispõe
sobre a organização e o funcionamento do
Conselho Nacional de Imigração.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 2ºdo Decreto nº 840, de22 de junho de 1993, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º O Conselho Nacional de Imigração terá a seguinte
composição:
I -

um representante de cada Miuistério a seguir indicado:

a) do Trabalho, que o presidirá;

b) da Justiça;

c) das Relações Exteriores;
d) da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

e) da Ciência e Tecnologia;

fJ da Indústria, do Comércio e do Turismo;
g) daSaúde;

II III IV lógica.

quatro representantes dos trabalhadores;
quatro representantes dos empregadores;
um representante da comunidade científica e tecno-
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Parágrafo único. Os membros do conselho e os respectivos suplentes serão designados pelo Presidente da República, mediante
proposta do Ministro de Estado do Trabalho, resultante de indicação:
a) dos respectivos Ministros de Estado, no caso do inciso I;
b) das Centrais Sindicais e das Confederações Nacionais da
Indústria, do Comércio, do Transporte e da Agricultura, no caso dos
incisos H e IH, respectivamente;
c) da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no caso
do inciso IV.»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
PauloPaiva
DECRETO N' 1.641, DE 21 DE SETEMBRO DE 1995
Altera valores constantes do anexo ao
Decreto n" 1.583, de 3 de agosto de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercicio de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, e dá outras prcoidências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alinea b do art. 48 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:

Art. F Os valores para o empenho de despesas à conta de
dotações consignadas na Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
constantes do anexo ao Decreto n' 1.583, de 3 de agosto de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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relativamente aos órgãos indicados no anexo a este decreto, ficam
condicionados aos limites nele estabelecidos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
DECRETO NO 1.642, DE 25 DE SETEMBRO DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério
dos Transportes e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério dos Transportes, na forma dos Anexos I e 11, a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam transferidos os seguintes cargos e funções gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério dos Transportes, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, três DAS 101.3, vinte DAS 101.2,
treze DAS 101.1, sete DAS 102.4, dois DAS 102.3 e quatro DAS 102.2;
b) do Ministério dos Transportes para o Ministério da Admínístração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.5, nove DAS 101.4,
quatorze DAS 102.1, seis FG-1, seis FG-2 e dezesseis FG-3.
Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da estrutura regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
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Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado dos Transportes fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério dos
Transportes serão aprovados dentro de noventa dias, a contar da data
da publicação deste decreto, mediante Portaria do Ministro de Estado
dos Transportes e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se os Decretos n's 502, de 23 de abril de 1992,
e 731, de 25 de janeiro de 1993, e o Anexo XXVI ao Decreto n' 1.351,
de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 25 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXaI
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério dos Transportes, órgão da Administração
direta, tem em sua área de competência:
I - política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
II

III -

marinha mercante, portos e vias navegáveis;
participação na coordenação dos transportes aeroviários.
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CAPÍTULon
Da Estrutura Organizacional

Art. 2º O Ministério dos Transportes tem a seguinte estrutura
Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria-Executiva;
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II -

III -

órgão setorial: Consultoria Jurídica;
órgãos específicos singulares:

a) Secretaria de Transportes Aquaviários:

1. Departamento de Marinha Mercante;
2. Departamento de Portos;
3. Departamento de Hidrovias Interiores;
b) Secretaria de Transportes Terrestres:

1. Departamento de Transportes Rodoviários;
2. Departamento de Transportes Ferroviários;
c) Secretaria de Desenvolvimento:
1. Departamento de Desenvolvimento Institucional e Tecnológíco;
2. Departamento de Avaliação Econômica e Qualidade;
3. Departamento de Logística de Transportes;
IV - unidade descentralizada: Delegacia de Administração no
Estado do Rio de Janeiro;
V - entidades vinculadas:
a) Autarquia: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER);

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.

3896.
b) Empresa Pública: Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes (Geipot);

c) Sociedades de Economia Mista:
1. Companlúa Docas do Ceará (CDC);

2. Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba);
3. Companlúa Docas do Espírito Santo (Codesa);
4. Companlúa Docas do Estado de São Paulo (Codesp);
5. Companlúa Docas do Maranhão (Codomar);
6. Companlúa Docas do Pará (CDP);

7. Companlúa Docas do Rio Grande do Norte (Codern);
8. Companlúa Docas do Rio de Janeiro (CDRJ).
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e da Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das
Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e
Orçamento a ela subordinados.
CAPÍTULO IH
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho do seu
expediente pessoal;
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li - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
III - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação de matéria relacionada com a área de atuação do Ministério;

V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4· À Secretaria-Executiva compete:
I - assistir ao Miuistro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do Ministério;

III - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do Ministério.
Art. 5· À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e
serviços gerais, no âmbito do Ministério;

II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os
órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

III - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.

Art. 6· À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
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I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do Ministério;
II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
Ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do Ministério, seus orçamentos,
alterações e submeté-los à decisão superior;
IV -

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativida-

des.

Seção II
Do Órgão Setorial

Art. 7º À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

II - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos
órgãos autônomos e entidades vinculadas;
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério, os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos
ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados, bem
\...iOl.
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rno os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir
aCOdispensa, d e lícít
lCl açao.

Seção III
Dos Órgãos Específicos

Art. 8 Q À Secretaria de Transportes Aquaviários compete;
I - contribuir para a elaboração e supervisionar a implantação das políticas e diretrizes para o setor aquaviário;
II - analisar e submeter à decisão superior propostas e solicitações de concessões, permissões e autorizações, de investimentos e
destinação de recursos públicos, de mudanças instituciouais e operacionais, e de alterações na legislação, que afetem o setor aquaviário;
III - supervisionar a implantação de normas para concessões,
permissões, autorizações, exploração e fiscalização de serviços, e para
a contratação e fiscalização de obras, fornecimento e serviços que
envolvam recursos públicos, em sua área de competência;
IV - subsidiar o processo de avaliação das políticas de tarifas
e salários do setor aquaviário.

Art. 9Q Ao Departamento de Marinha Mercante compete;
I - assistir ao Secretário de Transportes Aquaviários no trato
de assuntos que envolvam a marinha mercante;
II - promover análises para subsidiar a elaboração de políticas e diretrizes para o setor de marinha mercante;
III - promover análises e opinar sobre propostas e solicitações
de concessões, permissões e autorizações, de investimentos e destinação de recursos públicos, de mudanças institucionais e operacionais,
e de alterações na legislação, que afetem o setor de marinha mercante;
IV - promover a elaboração de planos, projetos e programas
para o setor de marinha mercante;
V - elaborar, propor à decisão superior e implantar normas para
concessões, permissões, autorizações, exploração e fiscalização e serviColo Leis. Rep. Fed. Brasil.Brasííía,
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ços, e para a contratação e fiscalização de obras, fornecimentos e
serviços que envolvam recursos públicos, em sua área de competência;

VI - promover e controlar a arrecadação do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);
VII -

acompanhar e analisar o desempenho do setor de marinha

mercante.

Art. 10. Ao Dep~amento de Portos compete:
I - assistir ao Secretário de Transportes Aquaviários no
trato de assuntos que envolvam portos;
II - promover análises para subsidiar a elaboração de polítícas e diretrizes para o setor de portos;
III - promover análises e opinar sobre propostas e solicitações
de concessões, permissões e autorizações, de investimentos e destinação de recursos públicos, de mudanças institucionais e operacionais,
e de alterações na legislação, que afetem o setor de portos;
IV - promover a elaboração de planos, projetos e programas
para o setor de portos;
V - elaborar, propor à decisão superior e implantar normas
para concessões, permissões, autorizações, exploração e fiscalização de
serviços, e para a contratação e fiscalização de obras, fornecimentos e
serviços que envolvam recursos públicos, em sua área de competência;
VI - promover e controlar a arrecadação do Adicional de Tarifa Portuária (ATP);
VII - acompanhar e analisar o desempenho operacional das
entidades vinculadas, na sua área de competência;
VIII - supervisionar a gestão dos contratos de concessão e autorização, promovendo os atos necessários ao cumprimento de suas
cláusulas.

Art. 11. Ao Departamento de Hidrovias Interiores compete:
I - assistir ao Secretário de Transportes Aquaviários no trato
de assuntos que envolvam hidrovias interiores;
\;01. LeIS rtep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9); 3863-4011, set. 1995.
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II - promover análises para subsidiar a elaboração de polítidiretrizes para o setor de hidrovias interiores;
cas e
III - promover análises e opinar sobre propostas e solicitações de
ncessões, permissões e autorizações, de investimentos e destinação de
~ursos públicos, de mudanças institucionais e operacionais, e de
~terações na legislação, que afetem o setor de hidrovias interiores;
IV - promover a elaboração de planos, projetos e programas
para o setor de hidrovias interiores;
V - elaborar, propor à decisão superior, e implantar normas
para concessões, permissões, ~utorizaçõ~s, :xploração e fiscali~ação
de serviços, e para a contrataçao e fiscahzaçao de obras, fornecimentos e serviços que envolvam recursos públicos, em sua área de competência;
VI - acompanhar e analisar o desempenho operacional das
entidades vinculadas, na sua área de competência.

Art. 12. À Secretaria de Transportes Terrestres compete:
I - contribuir para a elaboração e supervisionar a implantação das políticas e diretrizes para o setor de transportes terrestres;
II - analisar e submeter à decisão superior propostas e solicitações de concessões, permissões e autorizações, de investimentos e
destinação de recursos públicos, de mudanças institucionais e operacionais, e de alterações na legislação, que afetem os transportes
ferroviário e rodoviário, no que for de competência da União;
III - supervisionar a implantação de normas para concessões,
permissões, autorizações, exploração e fiscalização de serviços de
transporte ferroviário e rodoviário, no que for de competência da
União;

IV -

acompanhar as políticas de tarifas e salários do setor.

Art. 13. Ao Departamento de Transportes Rodoviários compete:
I - assistir ao Secretário de Transportes Terrestres no trato
de assuntos que envolvam o transporte rodoviário;
II - promover análises para subsidiar a elaboração de políticas e diretrizes para o setor rodoviário;
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3863.4011, set. 1995.
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III -

promover análises e opinar sobre propostas e solicitações

de concessões, permissões e autorizações, de investimentos e destina_
ção de recursos públicos, de mudanças institucionais e operacionais,

e de alterações na legislação, que afetem os transportes rodoviários;
IV -

promover a elaboração de planos, programas e projetos

para o setor rodoviário;

V - elaborar, propor à decisão superior e implantar normas
para concessões, permissões, autorizações, exploração e fiscalização
de obras, fornecimento e serviços que envolvam recursos públicos, em
sua área de competência;
VI - acompanhar e analisar o desempenho operacional das
entidades vinculadas, na sua área de competência.
Art. 14. Ao Departamento de Transportes Ferroviários, compete:
I - assistir ao Secretário de Transportes Terrestres no trato
de assuntos que envolvam o transporte ferroviário;
II -

promover análises para subsidiar a elaboração de políti-

cas e diretrizes para o setor ferroviário;

III -

promover análises e opinar sobre propostas e solicitações

de concessões, permissões e autorizações de investimentos e destina-

ção de recursos públicos, de mudanças institucionais e operacionais
e de alteração na legislação, que afetem os transportes ferroviários;
IV -

promover a elaboração de planos, programas e projetos

para o setor ferroviário;

V - elaborar, propor à decisão superior e implantar normas para
concessões, permissões, autorizações, exploração e fiscalização de serviços e para contratação e fiscalização de obras, fornecimentos e serviços
que envolvam recursos públicos, em sua área de competência;
VI - acompanhar e analisar o desempenho operacional das
entidades vinculadas, na sua área de competência.
Art. 15. À Secretaria de Desenvolvimento compete:
I - propor medidas que viabilizem a multimodalidade nos
transportes, bem como a melhoria da conexão do sistema viário
nacional com os portos organizados e com os paises limítrofes;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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II - promover a articulação entre os diversos agentes produtores e ope~adores ~ar:, o ~sco~ento de safras e demais cargas que
requeiram mtegraçao institucional;
III - aperfeiçoar institucionalmente a produção e gestão de
infra_estrutura e serviços de transportes;
IV - apoiar os programas de descentralização e privatização
de infra-estrutura e exploração de serviços de transportes, com vistas
a maior participação dos Estados, dos Municípios e do setor privado;
V - articular, nos ãmbitos federal, estadual e municipal, inclusive junto à iniciativa privada, a formulação de diretrizes para os
transportes urbanos e a adoção de medidas destinadas ao desenvolvimeuto do setor;
VI - promover e coordenar estudos econômico-financeiros que
contemplem tanto o processo de concessões quanto o de avaliação de
desempenho do setor de transportes.
Art. 16. Ao Departamento de Desenvolvimento Institucional e
Tecnológico compete:
I - promover o aperfeiçoamento institucional para a produção e gestão de infra-estrutura e serviços de transportes;
II - apoiar os programas de descentralização de infra-estrutura e exploração de serviços de transportes;

III - estimular agentes produtores, centros de pesquisa e de
desenvolvimento do setor a promoverem a evolução tecnológica;
IV - integrar, no ãmbito público e privado, a formulação de
diretrizes para os transportes urbanos e a adoção de medidas destinadas ao seu desenvolvimento;
V - formular, apoiar e promover a implementação de diretrizes ambientais no setor transporte;
VI - apoiar e estimular o desenvolvimento de estudos com
vistas ao aumento da eficiência energética nos transportes;

VII - formular e articular programas destinados ao aumento de
segurança nos transportes.
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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Art. 17. Ao Departamento de Avaliação Econômica e Qualidade
compete:
I -

desenvolver estudos tarifários na área de transportes;

H - estabelecer normas de apropriação de custos e efetuar
análises contábeis;

IH -

desenvolver critérios de análise e julgamento de concessões;

IV - estabelecer indicadores de desempenho econômico e de
qualidade em transportes;
V - apoiar tecnicamente as entidades vinculadas em seus
programas de qualidade;
VI VII serviços.

implementar programas de qualidade em transportes;
identificar, priorizar, qualificar e desenvolver produtos e

Art. 18. Ao Departamento de Logística de Transportes compete:
I - propor e acompanhar medidas que promovam maior eficiência do setor de transportes;
H - supervisionar e analisar a operação dos Corredores de
Transporte;

IH - identificar e analisar restrições tanto operacionais como de
infra-estrutura e propor intervenções nos Corredores de Transporte;
IV - propor medidas para o desenvolvimento da intermodalídade na utilização da infra-estrutura do sistema de transporte;
V - propor e acompanhar medidas para aumentar a participação das modalidades ferroviária e aquaviária na matriz de produção de transportes nacional;
VI -

propor o desenvolvimento da infra-estrutura de transportes;

VII - promover e coordenar articulações com entidades públicas ou privadas operadoras, reguladoras ou produtoras:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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SeçãoN
Da Unidade Descentralizada

Art. 19. À Delegacia de Administração no Estado do Rio de
Janeiro compete orientar, coordenar e controlar a execução das atividades administrativas do ministério, em ãmbito regional em sua área
de jurisdição.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seçãol
Do Secretário-Executivo

Art. 20. Ao Secretário-Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
H - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;

IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas, afetos à área de
competência da Secretaria-Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seçãoll
Dos Secretários
Art. 21. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar e controlar a execução, acompanhar e avaliar as atividades
de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas em regimento interno.
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Parágrafo umco, Incumbe, ainda, aos secretários, exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

SeçãollI
Dos Demais Dirigentes

Art. 22. Ao Chefe do Gabinete do Ministro, ao Consultor-Jurj,
dico, aos Subsecretários, aos Diretores de Departamentos, aos Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes, incumbe planejar, dirigir,
coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em SUas
respectivas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das disposições Gerais e Transitórias

Art. 23. Até que se encerre o processo de desestatização ou
estadualização, permanecem vinculados ao Ministério as seguintes
empresas:
I - Empresa de Navegação da Amazônia S.A. (Enasa);
II -

Companhia de Navegação do São Francisco (Franavo);

III- Valec -Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.;

IV VVI -

Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA);
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. (Agef);
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU);

VII -

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb);

VIII -

Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás).

Art. 24. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições dos seus dirigentes.
Cal. LeisRep. Fed. Brasil, Brasuia,
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ANEXOU
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério dos Transportes
Unidades

Cargos
Funções
N"

Denominação

Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

6
6

Assessor do Ministro
Assistente do Ministro

102.4
102.3

Assessoria Parlamentar
Divisão
Assessoria de Comunicação
Divisão
Serviço
Assessoria Administrativa
Divisão
Serviço

1
5
5
1
3
1
3
6
1
3
5

Chefe
Assessor
Auxiliar
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

Secretaria-Executiva

1
2

Secretário-Executivo
Assessor do SecretárioExecutivo

102.4

2

Auxiliar

102.1

1
3
3
6
4

Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4

Gabinete do Ministro

Gabinete
Coordenação

Divisão
Serviço

Supervisor de Programa

NE
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Cargos
Unidades

Denominação
CargolFunção

Funções
n'

NE!
DAS!
FG

Coordenação Geral do
Programa de Redução de
Acidentes nas Estradas

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

60
69
84

Subsecretaria de Assuntos
Administrativos

FG-l
FG-2
FG-3

1
2
1

Subsecretário
Assessor

Chefe

101.5
102.2
101.1

Serviço

1
3
6
8

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101,2
101.1

Coordenação Geral de
Recursos Humanos

1

Coordenador-Geral

101.4

Chefe

Serviço

1
3
7
9

Chefe

101.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação Geral de
Recursos Logísticos

1

Coordenador-Geral

101.4

3
6
9

Coordenador
Chefe

101.3
101.2
101.1

Serviço
Coordenação Geral de
Modernização e Informática
Coordenação

Divisão

Serviço
Coordenação

Divisão

Coordenação

Divisão
Servíco

Coordenador
Chefe

Chefe
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Unidades

Cargos
Fun~es

Denominação
Cargo/Função

n-

NEJ
DAS!
FG

Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento

Serviço

1
2
2
1

Subsecretário
Assessor
Auxiliar
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.1

Coordenação Geral de
Política Setorial
Coordenaç.ão
Divisão
Serviço

1
2
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação Geral de
Orçamento e Finanças
Coordenacão

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Unidades

Cargos
Fun%'i es

Denominação
CargolFunção

n

DAS!
FG

Divisão
Serviço

4
6

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenação Geralde
Captação de Recursos
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
3
6
6

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coord:

Geral de
ento e Avaliação
Coordenação
Divisão
Servico

Acomp
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Cargos
Funções
n'

Unidades

Consultoria Jurídica

Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Transportes
Aquaviários

Serviço
Departamento de Marinha
Mercante

Coordena~o-Geral

Fundo da
Mercante
Divisão
Serviço

arinha

Departamento de Portos

Coordenação Geral de
Descentralização
Divisão
Servico

DAS!

FG

1
2
4
8
1

Consultor Jurídico
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

1
1
2
2
2

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor de Secretário
Assessor
Chefe

101.6
101.5
102.4
102.2
101.1

1
2

Diretor
Anxiliar

101.5
102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

2
12

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
3
6

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2

Diretor

Auxiliar

101.5
102.1

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

do

Coordenação Geral de
Transportes Marítimos
Divisão
Serviço

Denominação
CargolFunção
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Unidades

Cargos
Funções

Denominação
CargolFunção

n'
Coordenação Geral de

DAS!

FG

1

Coordenador-Geral

Divisão

2

Chefe

Serviço

2

Chefe

101.1

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.2
101.1

Hídrovías Interiores

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Coordenação Geral de

1

Coordenador-Geral

Transporte e Apoio Técnico
Divisão

2

Chefe

Coordenação Geral de
Infra-Estrutura

1

Infra-Estrutura Portuária

Coordenação Geral de
Gestão dos Contratos de
Concessão
Divisão

Serviço
De'p'artamento de

Chefe

Secretaria de Transportes
Terrestres

Serviço

Departamento de
Transportes Rodoviários

101.2

101.4
101.2

Coordenador-Geral
101.4

Hidroviária
Divisão

101.4

2

Chefe

101.2

1
1
2
2
2

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor de Secretário
Assessor

Chefe

101.6
101.5
102.4
102.2
101.1

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
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Coordenação-Geralde
Transportes Rodoviários

1

Coordenador-Geral

Cargos

Unidades

Denominação
Cargo/Função

Funções
n'

101.4

DAS!

FG

Divisão
Serviço

2
4

Chefe
Chere

101.2
101.1

Coordenação Geral de
Gerência e Serviços
Divisão
Serviço

1
2
4

Coordenador-Geral
Chefe
Chere

101.4
101.2
101.1

1
2

Diretor

Auxiliar

101.5
102.1

Coordenação Geral de
Planejamento e Concessões
Divisão
Serviço

1
3
6

Ocordenador-Gerel
Chere
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação Geral de
Regulamentação e
Fiscalização
Divisão
Serviço

1
3
6

Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.1

1
1
2
2
2

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor de Secretário

Departamento de
Transportes Ferroviários

Secretaria de
Desenvolvimento

Serviço

Departamento de
Desenvolvimento
Institucional. e Teenolósieo

1

Chefe
Chefe

Chere

101.6
101.5
102.4
102.2
101.1

Diretor

101.5

Assessor
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Coordenação Geral de
Desenvolvimento
lnstitucional

2

Auxiliar

102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

-

Unidades

Divisão
Coordenação-Geral de
Transportes Urbanos
Divisão

Serviço

Cargos
Funções
n'

Qual'

Coordenação-Geral de
Gestão da Qualidade
Divisão

Serviço

DAS!

FG

2

Chefe

101.2

1
2
4

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Diretor

Departamento de

Avalfiia~Econômica e

Denominação

Cargo!Função

101.5

1
2

Auxiliar

102.1

1
3
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3
4

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

3

Chefe

101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de
Análise Econômica
Divisão
Serviço

Departamento de Logtstica
de Transportes

Coordenação-Geral de
lntegração da InfraEstrutura
Divisão
Coordenag~Geral

de
Logística peracional
Divisão
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4

Serviço

101.1

Chefe

Coordenação-Geral de
Articulação e
Acompanhamento

1

Divisão

2

Coordenador-Geral

Chefe

101.2

Cargos
Funções

Unidades

1
3
5
10

Divisão
Servico

DAS!

Denominação
CargolFunção

n'
Delegacia de
Administração no Estado
do Rio de Janeiro

101.4

FG

101.3
102.1
101.2
101.1

Delegado
Auxiliar
Chefe

Chefe

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério dos Transportes (MT)
Código

DAS
Unitário

Situação Atual

Situação Nova

Quant. Valor Total Quant. Valor Total

MT
DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

3
16
46
23
87
128

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

-

-

4
4
13
42

12,32
4,96
14,43
42,00

14
6
17
28

43,12
7,44
18,87
28,00

366

567,08

391

587,82

Subtotal 1 (+)

-

19,56
79,04
141,68
28,52
96,57
128,00
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3
15
34
26
107
141

-

'~~D.

19,58
74,10
104,72
32,24
118,77
141,00

-

3915
0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal 2 (+)

-

Código

DAS
Unitário

66
75
100

20,46
18,00
19,00

60
69
84

18,60
16,56
15,96

241

57,46

213

51,12

Situação Atual

Situação Nova

Quant. Valor Total Quant. Valor Total

Cargos
Remanejados do
Mare para o MT

(+)

DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

1,24
1,11
1,00

3
20
13

3,72
22,20
13,00

-

-

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2

3,08
1,24
1,11

7
2
4

21,56
2,48
4,44

-

-

49

67,40

-

-

1
9
14

4,94
27,72
14,00

-

-

-

24

46,66

-

-

6
6
16

1,86
1,44
3,04

-

-

-

28

6,34

-

-

-

604

638,94

604

638,94

Subtotal 3 (+)

-

do MT para o

Mare (-)
4,94
3,08
1,00

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 102.1
Subtotal 4 (-)

0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal 5 (-)

-

-

Total Geral
(l +2+3-4-5)
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DECRETO Nº 1.643, DE 25 DE SETEMBRO DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério
do Trabalho e dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério do Trabalho, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério do Trabalho, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, 1 DAS-101.4, 17 DAS-101.3, 24 DAS101.2,3 DAS-102.5, 3 DAS-102.4, e 3 DAS-102.2;
b) do Ministério do Trabalho para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 2 DAS-101.5, 30 DAS-101.1, 7
DAS-102.3, 11 DAS-102.1, 41 FG-1, 8 FG-2 e 3 FG-3.

Art. 2º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da estrutura regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado do Trabalho fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo 11, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e o respectivo nível.
lJol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1~~5.
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Art. 3º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério do
Trabalho serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no
Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias contados da data
de publicação deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se os Decretos nOs 509, de 24 de abril de 1992,
e 689, de 27 de novembro de 1992, e o Anexo XXXII ao Decreto n"
1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 25 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXaI
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DO TRABALHO
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1" O Ministério do Trabalho, órgão da administração direta, tem comoárea de competência os seguintes assuntos:
I
11

política nacional de emprego e mercado de trabalho;
trabalho e sua fiscalização;

111

política salarial;

IV

formação e desenvolvimento profissional;

V
VI
VII

relações do trabalho;
segurança e saúde no trabalho;
política de imigração.
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CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2º O Ministério do Trabalho tem a seguinte estrutura
organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:

1. Subsecretaria de Assuntos Adnúnistrativo;

2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II - órgão setorial: Consultoria Jurídica;

III -

órgãos específicos singulares:

a) Secretaria de Relações do Trabalho;
b) Secretaria de Fiscalização do Trabalho;
c) Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;
d) Secretaria de Políticas de Emprego e Salário;

e) Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional;
IV
balho;
V

unidades descentralizadas: Delegacias Regionais do Traórgãos colegiados:

a) Conselho Nacional do Trabalho;
b) Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
c) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
d) Conselho Nacional de Imigração;

VI - entidade vinculada: Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro).
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de OrganizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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ção e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg),
e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 32 Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;

111 - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribnições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 42 À Secretaria Executiva compete:
I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e coordenação
das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério
e das entidades a ele vinculadas;
11 - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do ministério;
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In - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5· À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do Ministério;
Il - promover articulação com os órgãos centrais dos sistemas
federais, referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;

In - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
Art. 6· À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento no âmbito do ministério;
Il - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

In - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à
decisão superior;
IV - promover a implementação, acompanhar e fornecer elementos para a avaliação de projetos e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7· À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
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I_

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

jurídica;

Il- exercer a coordenação das atividades do órgão jurídico da
fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro);
IIl- fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratad s e de demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas
;:eas de atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
IV - assistir o Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos de sua competência, mediante:
a) o exame de anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do ministério, ou que o Ministro deva referendar;

b) a elaboração de minutas e projetos, quando solicitada pelo

Ministro de Estado;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo
praticado no âmbito do ministério;

-V -

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do minis-

tério:
a) minutas de editais de licitação, contratos e instrumentos
congêneres, que devam ser assinados ou publicados pelas autoridades
do ministério;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação;

VI - opinar, quando solicitada, sobre projetos de lei de interesse trabalhista, em curso no Congresso Nacional ou encaminhados
à sanção do Presidente da República;
VII - coordenar as atividades jurídicas do ministério e supervisionar as de sua entidade vinculada;
VIII - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as autoridades do ministério quanto ao seu exato cumprimento;
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IX - fornecer subsídios e emitir pareceres para a defesa dos
direitos e interesses da União e de autoridades do ministério, no
exercício dos respectivos cargos;
X - coordenar a elaboração dos relatórios que o ministério
tem que apresentar à Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e submetê-los à apreciação final do Ministro de Estado;
XI- cumprir e fazer cumprir a orientação normativa emanada da Advocacia-Geral da União e da Consultoria-Geral, nos termos
da lei.

SeçãoIJI
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 8º À Secretaria de Relações do Trabalho compete:
I - garantir autonomia das relações entre empregados e
empregadores, respeitando os princípios da não-interferência e nãointervenção na organização sindical;
II - estimular a prática ampla da negociação coletiva entre
empregadores e empregados;

III- proceder a estudos da Legislação Trabalhista e correlata,
propondo o seu aperfeiçoamento;
IV - acompanhar o cumprimento, em nível nacional, dos acordos e das convenções ratificados pelo governo brasileiro;
V - desempenhar a mediação em negociações coletivas,
quando solicitada por empregados ou empregadores.
VI - organizar e manter atualizado o cadastro das entidades
sindicais representativas de empregados, empregadores, servidores
públicos e profissionais liberais.
VII - propor diretrizes e normas, bem como supervisionar e
acompanhar as atividades voltadas para o aperfeiçoamento das relações coletivas de trabalho;

VIII-

conceder e cancelar o registro de empresas de trabalho

temporário;
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IX- autorizar o trabalho de estrangeiros no território nacional e manter bancos de dados informatizados sobre o mercado de
trabalho e mão-de-obra, fornecendo à Previdência Social os dados
necessários para fins cadastrais.
X- dar suporte ao Conselho Nacional de Imigração;
XI - coordenar as atividades voltadas ao desenvolvimento de
programas e ações integradas de cooperação técnico-científica com
organismos nacionais e internacionais, na sua área de competência.
XII - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do ministério
na sua área de competência.
Art. 9º À Secretaria de Fiscalização do Trabalho compete:
I - formular e propor as diretrizes da inspeção do trabalho,
ouvida a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, priorizando
o estabelecimento de política de combate ao trabalho escravo e infantil, bem como a todas as formas de trabalho degradante;
n - formular e propor as diretrizes da fiscalização dos recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
In - planejar, coordenar, normatizar, orientar e supervisionar as ações e atividades da inspeção do trabalho e da fiscalização dos
recolhimentos do FGTS;
IV - baixar normas administrativas relativas à inspeção do
trabalho e à fiscalização dos recolhimentos do FGTS, visando o seu
constante aperfeiçoamento e modernização;
V -coordenar e apoiar, no âmbito do Ministério do Trabalho,
a geração, a sistematização e a divulgação de informações acerca da
inspeção do trabalho e da fiscalização dos recolhimentos do FGTS;
VI - participar, em conjunto com as demais secretarias, da
formulação de políticas voltadas para programas especiais de proteção ao trabalho.
VII - participar, em conjunto com as demais secretarias, da
formulação de novos procedimentos reguladores das relações capitaltrabalho, em especial no que concerne ao papel da inspeção do
trabalho;
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VIII - orientar e apoiar, em conjunto com a Secretaria de Relações do Trabalho, as atividades de mediação em conflitos coletivos de
trabalho, quando exercidas por fiscais do trabalho;
IX - propor ações, no âmbito do Ministério do Trabalho, que
visem à otimização de sistemas de cooperação mútua, intercâmbio de
informações e estabelecimento de ações integradas entre as fiscalizações federais.
X - formular e propor ás diretrizes para o aperfeiçoamento
técnico-profissional e gerência do pessoal da inspeção do trabalho;
Xl- expedir normas e orientar a fiscalização no cumprimento
da legislação de proteção à criança e ao adolescente, na área trabalhista;
XlI - coordenar as atividades voltadas ao desenvolvimento de
programas e ações integradas de cooperação técnico-científica com
organismos nacionais e internacionais, em sua área de competência;
XlII - decidir, em última instância administrativa, os recursos
interpostos contra decisões dos Delegados Regionais do Trabalho
sobre autuações e notificações, em sua área de competência;
XlV- colaborar tecnicamente com os órgãos colegiados do Ministério do Trabalho, em sua área de competéncia, especialmente com
o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
XV - colaborar tecnicamente com os diversos fóruns de prevenção e repressão aos trabalhos escravo e infantil.
Art. 10. À Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho compete:
I - formular e propor as diretrizes de atuação da área de
segurança e saúde do trabalhador;
11 - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a execução
das atividades relacionadas com a inspeção dos ambientes e das
condições de trabalho e as demais ações do Governo Federal relativas
à segurança e saúde do trabalhador, bem como estabelecer normas
referentes à sua área de competência;
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III - planejar e coordenar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), da Campanha Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (Canpat), bem como realizar o Congresso
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Conpat);

IV - decidir, em última instância administrativa, os recursos
interpostos contra decisões dos Delegados Regionais do Trabalho a
respeito de condições ambientais de trabalho;
V - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do ministério,
em sua área de competência;
VI - planejar, normatizar, coordenar, orientar e supervisionar
as atividades de inspeção do trabalho na área de segurança e saúde;

VII - planejar, coordenar, normatizar, orientar e supervisionar
as ações e atividades na área de segurança e saúde do trabalhador.

Art. 11. À Secretaria de Políticas de Emprego e Salário compete:
I - subsidiar a formulação de diretrizes básicas para as
políticas de emprego e salário;
II - planejar, orientar, coordenar e controlar a execução de
programas relacionados à geração de emprego e renda, ao seguro-desemprego, ao apoio ao trabalhador desempregado e ao abono salarial;
III - planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades
inerentes ao Programa do Seguro-Desemprego;
IV - planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades
relacionadas ao Sistema Nacional de Emprego, no que respeita às
ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional;
V - orientar, controlar e normatizar as ações e atividades
relativas à identificação do trabalhador e ao registro profissional;

VI - propor a atualização da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), de modo a promover sua constante adequação ao
mercado de trabalho;
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VII - manter banco de dados informatizado, com as informações do cadastro de movimento de empregados e desempregados,
observando a legislação em vigor;
VIII - orientar, coordenar, supervisionar e normatizar todas as
atividades necessárias a coleta, processamento, tabulação e divulgação da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), bem assim
administrar e disseminar seus arquivos;
IX - desenvolver, administrar e manter sistema integrado de
dados e informações estatísticas, bem como promover, pesquisar e
acompanhar a evolução dos indicadores da área do trabalho;
x- planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as
atividades orçamentárias e financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT);
XI - celebrar contratos, convênios e outros instrumentos indispensáveis à execução das ações do FAT;
XII - acompanhar o cumprimento, em nivel nacional, dos acordos e das convenções ratificados pelo Governo Brasileiro junto a
organismos internacionais, em especial a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), nos assuntos de sua área de competência;
XIII - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do ministério,
em sua área de competência;
XIV - articular-se com os demais órgãos envolvidos nas atividades de sua competência.
Art. 12. À Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional compete:
I - realizar estudos objetivando a formulação de políticas e
diretrizes na área de educação profissional;
II - promover a execução de programas de educação profissional de acordo com as necessidades do mercado de trabalho;
111 - estudar, analisar, orientar, coordenar e supervisionar as
atividades relacionadas com a formação e o desenvolvimento profissional para o mercado de trabalho;
IV - promover a articulação, no campo da educação profissional, com as Secretarias do Trabalho dos Estados e Municípios, os
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Conselhos Estaduais e Municipais do Trabalho, as Instituições de
Formação Profissional e as Escolas Técnicas;
V - fomentar a execução de ações na área de educação profissional, em articulação com empresários e organizações não-governamentais.
XII - exercer as demais competências de que trata o Decreto
n" 99.684, de 8 de novembro de 1990.

Art. 16. Ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador compete:
I - aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho
Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e os
respectivos orçamentos;
II - deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de
execução orçamentária e financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT);
III - elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como suas
alterações;
IV - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e regulamentar os dispositivos
legais no ãmbito de sua competência;
V - decidir sobre sua própria organização, elaborando seu
regimento interno;
VI - analisar relatórios do agente aplicador quanto à forma,
ao prazo e à natureza dos investimentos realizados;
VII - fiscalizar a administração do FAT, podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e
quaisquer outros atos;
VIII - definir indexadores sucedãneos no caso de extinção ou
alteração daqueles referidos na legislação pertinente;
IX- baixar instruções necessárias à devolução de parcelas do
beneficio do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;
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x- propor alteração das alíquotas referentes às contribuições
a que alude o art. 239 da Constituição, com vistas a assegurar a
viabilidade econômico-financeira do FAT;
XI - fixar prazos para processamento e envio ao trabalhador
da requisição do beneficio do seguro-desemprego, em função das
possibilidades técnicas existentes, estabelecendo-se como objetivo o
prazo de trinta dias;
XII- deliberar sobre outros assuntos de interesse do FAT.
Art. 17. Ao Conselho Nacional de Imigração cabe exercer as
competências estabelecidas no Decreto nº 840, de 22 de junho de
1993.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 18. Ao Secretário-Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
11 - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
111 - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria-Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 19. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos
da respectiva secretaria, e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas em regimento interno.
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Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários exercer as
atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 20. Ao Chefe do Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Coordenadores-Gerais, aos Delegados
Regionais do Trabalho e aos demais dirigentes incumbe planejar,
dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas
unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em
suas respectivas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 21. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
respectivas unidades, as atribuições de seus dirigentes e as áreas de
jurisdição das Delegacias Regionais do Trabalho, das Subdelegacias
do Trabalho e das Agências de Atendimento.

ANEXOII
Ministério do Trabalho
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas
Unidade

Gabinete do Ministro
Coordenação
Divisão

Cargos
Funíões
n-

Denominação
Cargo/Função

NE/

DAS/
FG

4
1

Assessor Especial do Ministro
Assessor do Ministro

102.5
102.4

1
5
4
3

Chefe
Assessor

101.5
102.2
101.3
101.2

Coordenador
Chefe
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Serviço
Asaessorta de Comunicação
Social

1

Chefe

101.1

1

Chefe da Assessoria

101.4

Coordenação

1
3
4
1
3
1
1
5
2

Coordenador

Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1

Secretário-Executivo

Divisão
Serviço
Assessoria Internacional
Divisão

Serviço
Assessoria Parlamentar

Divisão
Serviço
Secretaria-Executiva

Chefe

Chefe
Chefe da Assessoria

Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria

Cargos

Unidade

Gabinete

Serviço
Coordenação-Geral do
Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço
Coordenação

Divisão
Serviço

Denominação
CargolFunção

Fun~ões
n

4
1
6

1
1
3
2

Assessor do SecretárioExecutivo

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

64
69
92
Subsecretaria de Assuntos
Administrativos
Serviço
Coordenação

1
2
2
1

NE
NE/
DAS/

FG
102.4
101.4
101.1

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Subsecretário
Assessor
Chefe
Coordenador
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1
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenador-Geral

Coordenação
Divisão

1
1
3
5

Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Coordenação.Geral de
Serviços Gerais

1

Coordenador-Geral

101.4

Assessor

102.1
101.3
101.2
NE!
DAS!

Divisão
Serviço
8oordenaçã~-Gi:;ral de

rgãos ReglODaIS
coordenaiftGeral de
Recursos umanos

1
2
6
Cargos

Coordenação
Divisão
Unidade

Coordenação-Geral de
Modernização e Informática
Coordenação
Divisão
Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento
Serviço
Coordenação-Geralde
Planejamento Setorial

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geralde
Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão

Assessor

Coordenador
Chefe
Denominação

FWll;Ões

CargolFunção

n-

1
1
2
5

1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
5

Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe

Subsecretário
Assessor

Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador

Chefe
Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe

FG
101.4
102.1
101.3
101.2

101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
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Consultoria Juridica
Serviço
Coordena~ão-Gera1

de

Assuntos urídicos
Coordenação-Geralde
Estudos e Pareceres

Coordenação
Divisão

Secretaria de Relações do
Trabalho

Unidade

1
2
1

Assessor

Chefe

101.5
102.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
3
5

Coordenador-Gerai
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Secretário

101.6
101.5
102.2

1
1
1
Cargos

Consultor

Secretário-Adjunto
Assessor

Denominação

Fun~ões

CargolFunção

n-

NEJ
DAS/

FG

2

Chefe

101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
4
10
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.1

Divisão
Serviço

1
4
7
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Secretaria de Se~urança e
Saúde no Traba ho

1

Secretário

101.6

Serviço
Coordena~ão-Geral

de

Assuntos nstitucionais
Coordenayão-Geral de
Negociaçao Coletiva
Coordenação
Divisão

Serviço
Secretaria de Fiscalização

do Trabalho

Serviço

Coordenação-Geralde
Articulação Institucional
Coordenação

Assessor
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1
1
2
1

Serviço
Coordenação·Geral de
Nonnatização

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de PoUticas de
Emprego e Salário

Secretário-Adjunto
Gerente de Programa
Assessor

Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador

1
4
8
3

Chefe

1
1

Secretário
Secretário-Adiunto

Chefe

Divisão
Serviço

Chefe

Denominação

Fun~es
n

2
1
2
1
2
5
3

Coordenação

101.4
101.3
101.2
101.1

101.6
101.5
NEI
DAS!
FG
102.4
102.3
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1

Cargos

Unidades

101.5
101.4
102.2
101.1

Cargo/Função
Assessor do Secretário
Assistente
Assessor
Auxiliar
Coordenador

Chefe

Coordenação Geral do
Seguro Desemprego e do

Abono Salarial

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

4
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Administração Financeira

doFAT

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de
Estatística do Trabalho e

1
5
3

Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1

Identificacão Profissional

1

Coordenador-Geral

101.4

Serviço
Coordenação-Geral de

Orçamento e

Coordenador
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Coordenação
Divisão

Serviço
Secretaria de Formação e
Desenvolvimento
Profissional

2
2
5
3

1
1
2
1
6
4

Assessor

Coordenador
Chefe

Chefe

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor

Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Assistente de Projeto

Cargos
Unidades

Serviço

Fun%ões
n
3

Denominação
CargolFunção
Chefe

102.1
101.3
101.2
101.1

101.6
101.5
102.2
101.4
101.3
101.2
NEI

DAS/
FG
101.1

Del1c.acias Regionais do

Tra alho

a) MGIRJIRS e SP

Serviço

Coordenação
Divisão

b) BNCE/ES/GO/PAlPEI

PReSC

Divisão
Serviço

4
4
4
12
36
96
48
24

8
8
16
72

Delegado
Assessor

Chefe
Coordenador
Chefe

Delegado
Assessor

Chefe
Chefe

80
40
20
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101.4
102.1
101.1
101.3.
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

A.C/WAMlAPfMA!MT/

~S/PBJPIJRNJROIRR/SEl

15
15
60

TOEDF
Serviço

101.3
102.1
101.1

Delegado
Assessor
Chefe

120
60
30

FG-1
FG-2
FG-3

Subdelegacias do Trabalho

95

Unidade

Fun~es

101.1

Subdelegado

Cargos

NE!

Denominação
CargolFunção

n

DAS/
FG
FG-1

380
629

Aeências de Atendimento

FG-1

Chefe

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério do Trabalho (MTb)
Código

DAS
Unitário

Situação Atual
Qt.

Valor Total

Situação Nova

Qt.

Valor Total

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

5
11
33
56
123
305

32,60
54,34
101,64
69,44
136,53
305,00

5
9
34
72
147
275

32,60
44,46
104,72
89,28
163,17
275,00

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

1
4
8
16
46

4,94
12,32
9,92
17,76
46,00

4
7
1
19
35

19,76
21,56
1,24
21,09
35,00
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Subtotal 1 (+)

-

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal 2 (+)
Cargos

Remanejados do
Mare para o MTb

Cargos
Remanejados
do MTb para o
Mare

Cargos
Remanejados do

MTb para o Mare

807,88

0,31 1410
0,24 225
0,19 169

437,10 1369
54,00 217
32,00 166

424,39
52,08
31,54

1804

523,21 1752

508,01

DAS

Unitário

3,08
1,24
1,11
DAS
Unitário

DAS
Unitário

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.2
Subtotal 3 (+)

608

-

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
Código

608

Ql.

DAS
Unitário

ValorTotal

1
16
24

Ql.

3,08
19,84
26,64

Situação Alual

ValorTotal

-

-

-

-

Situação Nova

Qt.

Valor Total

Qt.

Valor Total

Qt.

Valor Total

Qt.

Valor Total

4,94
3,08
1,11

-

790,49

-

3
3
3

14,82
9,24
3,33

-

50

76,95

-

Ql.

Valor Total

Ql.

-

ValorTotal

DAS 101.5
DAS 101.1

4,94
1,00

2
30

9,88
30,00

-

-

DAS 102.3
DAS 102.1

1,24
1,00

7
11

8,68
11,00

-

-

50

59,58

-

-

Subtotal 4 (-)

-
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0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal 5 (-)

-

Total Geral
(1+2+3-4-5)

-

41
8
3

12,71
1,92
0,57

-

-

52

15,20

-

-

1.315,89 2360

1.315,89

2360

-

-

DECRETO N' 1.644, DE 25 DE SETEMBRO DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério
da Prenídência e Assistência Social e dá outras providências.

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

Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Previdência e Assistência Social, na forma dos Anexos
I e lI, a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado para o Ministério da Previdência e Assistência
Social, 33 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) e dezesseis funções gratificadas (FG), oriundos da
extinção de órgãos da Administração Pública Federal, assim especificados: um DAS 101.4, quatro DAS 101.3, nove DAS 101.2, treze DAS
ooi.

LeIS.
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101.1, dois DAS 102.4, três DAS 102.2, um DAS 102.1, dez FG-1,
quatro FG-2 e duas FG-3.
Art. 2· Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social fará publicar
no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data
de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nivel.
Art. 3· Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Previdência e Assistência Social serão aprovados dentro de noventa
dias, contados da data de publicação deste decreto, mediante Portaria
do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e publicado
no Diário Oficial da União.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se o Decreto n" 503, de 23 de abril de 1992, e
o Anexo XXXI ao Decreto n· 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 25 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXaI
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Ooi. Leis Hep. j'ed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.

Art. 1º O Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão
da Administração direta, tem como área de competência, os seguintes
assuntos:
I
previdência social;
II
previdência complementar;
III

assistência social.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional

Art. 2º O Ministério da Previdência e Assistência Social tem a
seguinte Estrutura Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria-Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II -

órgão setorial: Consultoria Jurídica;

III - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria da Previdência Social;
b) Secretaria da Previdência Complementar;
c) Secretaria da Assistência Social;
1. Departamento de Planejamento e Normas;
2. Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência
Social;
3. Departamento de Desenvolvimento da Assistência Social;
d) Inspetoria-Geral da Previdência Social;

IV - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional da Seguridade Social;
b) Conselho Nacional de Previdência Social;
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c) Conselho Nacional de Assistência Social;
d) Conselho de Recursos da Previdência Social;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;

fJ Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais;

V -

entidades vinculadas:

a) Autarquia: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
b) Empresa Pública: Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social (Dataprev),
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das
Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e
Orçamento a ela subordinadas.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
111 - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com área de atuação do Ministério;
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v - assistir ao Ministro nos assuntos de cooperação e assistência técnica e financeira internacionais;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4° À Secretaria-Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
H - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do Ministério;
IH - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5° À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os
órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
HI - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
Art. 6° À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;
H - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
Ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
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UI - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do Ministério, e submetê-los à
decisão superior;
IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7Q À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
U - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos, dos órgãos
autônomos e entidades vinculadas ao ministério;

UI - fixar a interpretação da Constitnição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
U
órgão setorial: Consultoria Jurídica.
UI -

órgãos específicos singulares:

a) Secretaria da Previdência Social;

b) Secretaria da Previdência Complementar;

c) Secretaría de Assistência Social;
1. Departamento de Planejamento e Normas;
2. Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência
Social;
3. Departamento de Desenvolvimento da Assistência Social;
d) Inspetoria-Geral da Previdência Social;
IV - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional da Seguridade Social;
b) Conselho Nacional de Previdência Social;
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c) Conselho Nacional de Assistência Social;
d) Conselho de Recursos da Previdência Social;

e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;

fJ Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais;
V -

entidades vinculadas:

a) Autarquia: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

b) Empresa Pública: Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social (Dataprev).

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das
Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e
Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado

Art. 3" Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e
despacho do seu expediente pessoal;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
III - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;

Art. 10. À Secretaria de Assistência Social compete:
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I - assistir ao Ministro de Estado na formulação da Política
Nacional de Assistência Social;
II -

coordenar as políticas estaduais da Assistência Social;

III - orientar, acompanhar, normatizar, avaliar e supervisionar os planos, programas e projetos relativos à área da Assistência
Social;
IV - promover a realização de estudos e pesquisas na área da
Assistência Social;
V - prestar apoio técnico aos órgãos colegiados do Ministério,
na sua área de competência;
VI - promover as articulações intra e intergovemamentais e
intersetoriais, inclusive com organizações não governamentais, necessárias à compatibilização das políticas, planos, programas e projetos em sua área de competência;
VII - acompanhar e avaliar as ações estratégicas na área da
Assistência Social;
VIII -

promover ações de desregulamentação;

IX- gerir os recursos captados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS);
X- apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito nacional;

XI - apoiar técnica e financeiramente ações assistenciais em
caráter de emergência, quando postas em prática pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios;
XII - apoiar tecnicamente os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no que diz respeito à implementação do Fórum, do
Conselho e do Fundo de Assistência Social, a nível local;
XIII - realizar atividades operacionais e outras necessárias à
concessão de atestados de registros e certificados de entidades de fins
filantrópicos, pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
Parágrafo único. A Secretaria da Assistência Social tem, ainda,
as competências estabelecidas no art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de
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dezembro de 1993, previstas para o órgão da Administração Pública
Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social.
Art. 11. Ao Departamento de Planejamento e Normas compete
realizar estudos e pesquisas necessárias ao processo de planejamento
e a normatização da Política Nacional de Assistência Social.
Art. 12. Ao Departamento de Gestão do Fundo Nacional de
Assistência Social compete planejar, coordenar, executar e controlar
a utilização dos recursos que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social.

Art. 13. Ao Departamento de Desenvolvimento da Assistência
Social compete coordenar e controlar os programas e projetos relativos à Política Nacional de Assistência Social, em conjunto com os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e entidades privadas.
Art. 14. À Inspetoria Geral da Previdência Social compete
acompanhar e fiscalizar a fiel observàucia dos preceitos legals e
regulamentares relativos à Previdência Social, junto aos órgãos e
entidades vinculadas ao Ministério, em todo território nacional.

Seção IV
Dos Órgãos Colegiados

Art. 15. Ao Conselho Nacional de Seguridade Social compete:
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o disposto no inciso VII do art. 194 da
Constituição;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e
social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;
III - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados
entre a Seguridade Social e a rede bancária para a prestação dos
serviços;
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IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;
V - aprovar e submeter ao Órgão Central do Sistema de
Planejamento Federal e de Orçamento a proposta orçamentária
anual da Seguridade Social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição
periódica dos valores dos beneficios e dos salários-de-contribuição, a
fim de garantir, de forma permanente, a preservação de seus valores
reais;
VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto na Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, e na legislação que rege a Seguridade Social,
assim como pelo cumprimento de suas deliberaçães;
VIII - divulgar, através do Diário Oficial da União, todas as
suas deliberações;
IX -

elaborar o seu regimento interno.

Art. 16. Ao Conselho Nacional de Previdência Social compete:
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de
políticas aplicáveis à Previdência Social;
11 - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a
gestão previdenciária;
111 Social;

apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência

IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes da sua consolidação na proposta orçamentária da
Seguridade Social;
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais
por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos, no
âmbito da Previdência Social;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao
Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar
auditoria externa;
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VIII- estabelecer os valores nummos em litígio, acima dos
quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do
presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência
judiciais, conforme disposto no art. 132, da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991;
IX- elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. Compete, ainda, ao Conselho Nacional de Previdência Social a supervisão dos Conselhos Estaduais e Municipais,
órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao CNPS, conforme
previsto no art. 7º da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 17. Ao Conselho Nacional de Assistência Social compete:
I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social;
II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de
natureza pública e privada no campo da assistência social;
III- fixar normas para a concessão de registro e certificado de
fins filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços e
assessoramento de assistência social;
IV - conceder atestado de registro e certificado de entidades
de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado, observado
o disposto no art. 9' da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
VI- convocar ordinariamente acada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência
Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a
situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
VII- apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública
Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social;
VIII- aprovar critérios de transferência de recursos para os
Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto,
indicadores que informem sua regionalização mais eqüitativa, tais
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como: população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de
recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem
prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IX - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como
os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;
X- estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas
anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS);
XI- indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) junto ao Conselho Nacional da Seguridade
Social;
XII -

elaborar e aprovar seu regimento interno;

XIII - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.

Art. 18. Ao Conselho de Recursos da Previdência Social compete a prestação jurisdicional e o controle das decisões do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), nos processos de interesse dos
beneficiários e contribuintes do Regime Geral da Previdência Social.
Art. 19. Ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar
compete deliberar, coordenar, controlar e avaliar a execução da política de previdência complementar das entidades fechadas de previdência privada, e, em especial, exercer as competências estabelecidas
no art. 35, inciso I, da Lei n" 6.435, de 15 de julho de 1977.
Art. 20. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais compete supervisionar e fiscalizar os trabalhos de implantação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, bem como
sugerir as medidas legais e administrativas que viabilizem a manutenção na Administração Pública Federal de cadastro completo dos
trabalhadores e das empresas.
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CAPÍTULüN
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 21. Ao Secretário-Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
H - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do Ministério;

IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
Ministério com os órgãos centrais dos sistemas, afetos à área de
competência da Secretaria-Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 22. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar e controlar a execução, acompanbar e avaliar as atividades
de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários, exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

SeçãoIlI
Dos Demais Dirigentes
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Art. 23. Ao Chefe do Gabinete do Ministro, ao Consultor-Jurídico, ao Inspetor-Geral, aos Subsecretários, aos Diretores de Departamentos, aos Presidentes dos Conselhos, aos Coordenadores-Gerais
e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer
outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas
áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 24. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
ANEXO I!
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
Unidade

Cargos'
Funções

Denominação
Cargo/Função

n'

NEJ
DAS!

FG

4
4

Assessor do Ministro
Assistente do Ministro

102.4
102.3

Gabinete do Ministro
Divisão
Serviço

1
2
3

Chefe
Chefe
Chefe

101.5
101.2
101.1

Assessoria de Comunicação
Social
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Assessoria de Assuntos
Parlamentares
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria

101.4
101.2

Chefe

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.

3951

Assessot1a de Assuntos

InternaclOllros
Divisão
Secretaria-Executiva

Gabinete

1
2
1
1
2
4

Chefe da Assessoria

Chefe
Secretário-Executivo
Chefe

Assessor do Secretário-Executivo
Assistente do Secrelário-Executivo

76
79
102
Subsecretaria de Assuntos
Administrativos
Servico

1
2
1

FG-1
FG-2
FG-3

Subsecretário
Assessor

Chefe

Cargos!
Unidade

erros

Coordenação
Divisão
Coordena~o-Geral

Recursos umanos

de

Serviço

Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de
Moderníção e Informática
Coordenacão

Denominação
CargolFunção

Funções
n'

Coor?en~ão-geralde

Serviços

1
1
2
4

1
2
1
3
6

1
1
2

101.4
101.2
NE
101.4
102.4
102.3

Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor

Chefe
Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador

101.5
102.2
101.1
NE/
DAS/
FG
101.4
102.1
101.3
101.2

101.4
102.1
101.1
101.3
101.2

101.4
102.1
101.3
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Divisão
Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de
Planejamento Setorial
Coordenação

Divisão

4

Chefe

101.2

1

Subsecretário

101.5

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
2
4

Coordenação-Geral de
Orçamento e Finanças
Coordenação

Divisão

Consultoria Jurídica

1
1
2
4
1
2

Assessor

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Consultor Jurídico
Assessor

101.5
102.2

Assessor

Cargos!

Unidade

Denominação

Fun%,",B

Cargo/Função

n

Coordenação

Divisão
Serviço

Secretaria da Previdência
Social
Gabinete
Coordenação
Serviço

Coordenp;ão-Geral de
Estudos revidenciários
Coordenação

Servico

NEI
DAS!

FG

3
6
2

Coordenador
Chere
Chefe

101.3
101.2
101.1

1
1
1
4
1
4

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assessor

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chere
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101.4
102.1
101.3
101.1

Coorden~o-~ral; de.
Serviços revidênciérios

coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de
Estatística e Atuária
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de
Legislação e Normas
Coordenação
Serviço

Unidade
Secretaria da Previdência
Complementar
Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de
lnfonnações e Projetos
Especiais
Coordenação
Serviço

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador

Chefe

Chefe

Chefe

Cargos!
Funções
n'
1
1
1
4
2
4

1
1
2
2

Denominação

CargolFunção
Secretário

Secretário-Adjunto
Chefe
Assessor
Coordenador

Chefe

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

101.4
102.1
101.3
101.1
101.4
102.1
101.3
101.1
NE!

DAS!
FG
101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

101.4
102.1
101.3
101.1
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Coordenação-Geral de
Fiscalização e Regimes

Especiais
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de
Acompanhamento
Econômico Contábil
Coordenação

Serviço

1
1
1
7

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Assessor

1

Coordenador-Geral

101.4

1
2
2

Assessor

102.1
101.3
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral

Coordenador

Chefe

Coordenação-Geral de
Orientação e Atuária
Coordenação
Serviço

Unidade

Secretaria da Assistência
Social
Gabinete

Serviço
Departamento de
Planejamento e Normas
Serviço

Assessor

Coordenador
Chefe

Cargos!
Funções
n'

Denominação
CargolFunção

1
1
1
3
1

Secretário
Secretário-Adjunto

1
2
1

Diretor
Assessor

1
1

Coordenador-Geral

Chefe
Assessor

Chefe

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1
NE/

DAS/

FG

101.6
101.5
101.4
102.1
101.1

101.5
102.2
101.1

Coorden~ão-Geral da

Política acionaI de
Assistência Social
Coordenacão

Coordenador
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101.3

391l1l
Divisão
Serviço

1
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenaçflo-Geral de
Descentralização da
Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2

Diretor
Assessor

Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.1

De~ento de Gestão

do

do Nacional de

Assistência Social

Serviço
Coordenação-Geralde
Orçamento e Contabilidade
Coordenação
Serviço

Cargos!

Unidade

Coordenação-Geral de
Finanças
Divisão
Serviço

Denominação
CargolFunção

Funções
n'

NE/
DAS/

FG

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Serviço

1
1
2

Diretor
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.1

Coordenação-Geral de
Cadastro
Servico

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.1

Departamento de
Desenvolvimento da
Assistência Social
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Coordenação-Geral de Ação
Integrada
Coordenação
Serviço
Coordena~ão-Geral de Ações
Continua as.
Acompanhamento e
Controle

Coordenação

Serviço
Inspetoria Geral da
Previdência Social
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de
Análise e Coleta de Dados
Coordenação

1
1
1

Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Coordenador
Chefe

101.3
101.1

1
6
1
1

Inspetor-Geral
Coordenador

Chefe

101.5
101.3
102.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2

Coordenador-Geral

Assessor

Cargos!
Funções

Unidade

Denominação
Cargo/Função

n'

NE!
DAS!

FG

Coordenação-Geral de
Inspeção em Arrecadação e

Assuntos Judiciais
Coordenação
Coordena~ão-Geral

Ins~ção

Mé icas

Coordenação
Coorden~ão-Geral

Coordenador-Geral
Coordenador

1

Coordenador-Geral

2

Coordenador

101.3

1

Coordenador-Geral

101.4

3
1

Coordenador
Assessor

101.3
102.2

de

e Perícias

Suporte écnicoOperacional
Coordenação

1
5

de
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coordenaS:-0~Geral

de

Inspeção e Beneficios
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
3
3
1

Secretário-Executivo

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

Conselho Nacional de
Assistência Social
Secretaria-Executiva
Coordenação
Divisão
Serviço

8

Conselho de Recursos da
Previdência Social
Câmara
Serviço

Junta
Divisão
Serviço

1

8
1
1
20
1
1

Assessor

Coordenador
Chefe
Chefe

Presidente do Conselho
Presidente de Câmara
Assessor

Chefe
Presidente de Junta

Chefe
Chefe

,

101.4
101.2
102.1
101.1
101.1
101.2
101.1

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência
e Assistência Social (MPAS)
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Código

DAS
Unitário

Situação Atual
Qt.

Valor Total

Situação Nova

Qt.

Valor Total

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

3
11
33
60
40
67

19,56
54,34
101,64
74,40
44,40
67,00

3
11
34
64
49
80

19,58
54,34
104,72
79,36
54,39
80,00

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24
1,11
1,00

4
8
18
18

12,32
9,92
19,98
18,00

6
8
21
19

18,48
9,92
23,31
19,00

262

421,56

295

463,08

66
75
100

20,46
18,00
19,00

76
79
102

23,56
18,96
19,38

241

57,46

257

61,90

Subtotal 1 (+)

-

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal 2 (+)
Cargos
Remanejados do

MaMlÃSao

0,31
0,24
0,19

DAS
Unitário

Qt.

Valor Total

Qt.

ValorTotal

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

3,08
1,24
1,11
1,00

1
4
9
13

3,08
4,96
9,99
13,00

-

-

DAS 102.4
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,11
1,00

2
3
1

6,16
3,33
1,00

-

-

-

-

33

41,52

-

-

Subtotal 3 (+)

-

-

-
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DAS
Unitário

Código
Cargos
Remanejados
do Mare para o

DAS
Unitário

Situação Atual

Situação Nova

Qt.

Valor Total

Qt.

Valor Total

Qt.

Valor Total

Qt.

Valor Total

MPAS
FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

10
4
2

3,10
0,96
0,38

-

-

Subtotal 4 (+)

-

16

4,44

-

-

-

552

Total Geral

(1+2+3+4)

524,98 552

-

524,98

DECRETO Nº 1.645, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Concede indulto, comuta penas, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XII, da Constituição, e tendo em vista a decisão
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, bem como
a salutar tradição comemorativa do Natal, de conceder perdão aos
condenados em condições de merecê-lo e proporcionando novas oportunidades aos que se mostram recuperados para o convívio social,
como estímulo ao esforço de proceder com dignidade e de ser útil ao
próximo.
DECRETA:

Art. 1º É concedido indulto:
I - ao condenado à pena privativa de liberdade não superior
a seis anos, que cumprir, até 25 de dezembro de 1995, um terço da
pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
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H - ao condenado à pena privativa de liberdade que se encontre em estágio avançado ou terminal de doença grave e incurável,
comprovado por laudo circunstanciado de médico oficial ou, na falta
deste, do médico que assiste, desde que não haja oposição do beneficiado;
IH - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a seis
anos, desde que tenha, até 25 de dezembro de 1995, completado
sessenta anos de idade, comprovado por documento hábil, e cumprido,
no mínimo um terço, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
IV - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a seis
anos, que tenha, comprovadamente, cometido o crime com menos de
21 anos de idade, e cumprido, até 25 de dezembro de 1995, no mínimo,
um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
V - ao condenado, pai ou mãe de filho menor de doze anos de
idade incompletos até 25 de dezembro de 1995, de cujos cuidados
comprovadamente necessite, desde que tenha cumprido, até aquela
data, no mínimo, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se
reincidente;
VI - ao condenado que tenha cumprido, ininterruptamente,
quinze anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos, se reincidente.
Art. 2º O condenado que, até 25 de dezembro de 1995, tenha
cumprido, no mínimo, um quarto da pena, se não reincidente, ou um
terço, se reincidente, e não preencha os requisitos do art. 1º seus
incisos, terá comutada sua pena privativa de liberdade da seguinte
forma:
I -

pena até dez anos, redução de um terço para os não

reincidentes e um quarto para os reincidentes;

H - pena superior a dez anos e até vinte anos, redução de um
quarto para os não reincidentes e um quinto para os reincidentes;
HI - pena superior a vinte anos de reclusão, redução de um
quinto para os não reincidentes e um sexto para os reincidentes.
Art. 3º O disposto nos arts. 1e e 2º é aplicável ainda que da
sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, tenha
sido interposto recurso pela defesa, sem prejuízo do julgamento da
instância superior.
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Parágrafo único. Não impede a concessão do indulto e da comutação o recurso da acusação a que for negado provimento ou que seja
provido sem alterar as condições exigidas para esses beneficios.

Art. 4° A pena pecuniária não impede a concessão do indulto
ou da comutação.
Art. 5° Este decreto não se aplica ao condenado favorecido com a
comutação concedida com base no Decreto nO 1.242, de 15 de setembro
de 1994. Quanto aos beneficiados por anteriores comutações, o cálculo
dos beneficios deve ser procedido sobre o restante da pena, observandose a remição, nos termos do art. 126 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de
1984.
Art. 6° Constituem, também, requisitos do indulto e da comutação:
l - t e r o condenado demonstrado bom comportamento, durante os últimos doze meses de cumprimento da pena privativa de
liberdade, comprovado através de atestado da autoridade responsável
pela custódia;
II - ter o condenado revelado condições pessoais favoráveis à
sua permanência na comunidade, quando concedida a suspensão
condicional da execução da pena, desde que cumprido, no mínimo,
metade do período de prova, com exata observància das condições
impostas;
III - ter o condenado conduta reveladora de condições pessoais
que lhe permitam a reinserção social, quando submetido a livramento
condicional.
Parágrafo único. As exigências deste artigo não se aplicam à
hipótese do inciso II do art. 1° deste decreto.

Art. 7° Este decreto não beneficia:
l - o condenado por decisão transitada em julgado que, embora solvente, tenha deixado de reparar o dano causado pelo crime;
II - o condenado que, nos últimos três anos, tenha participado
de rebelião;
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HI - os condenados pelos crimes referidos na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990, modificada pela Lei n" 8.930, de 6 de setembro
de 1994, ainda que cometidos anteriormente a sua vigência;
IV - os condenados pelos crimes contra a administração pública definidos nos Capítulos I e H, do Título XI, do Decreto-Lei n" 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
V - os condenados pelos crimes contra a administração militar definidos nos Capítulos H, IH, IV, VI e VII, do Título VII, Parte
Especial, Livro I, do Decreto-Lei n· 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar);
VI - os condenados pelos crimes definidos nos incisos I e H do
art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores.
Parágrafo único. Este decreto também não beneficia os condenados pelos crimes definidos no Código Penal Militar que correspondam
às hipóteses previstas no inciso HI deste artigo.

Art. 8º O indulto, de que trata este decreto, não se estende às
penas de multa e às penas restritivas de direitos.
Art. 9º As penas que correspondem a infrações diversas devem
somar-se para efeito do indulto e da comutação, observado o disposto
no art. 70, incisos HI, IV, V e VI, deste decreto.
Art. 10. A autoridade que custodiar o condenado encaminhará ao Conselho Penitenciário, no prazo de trinta dias, contados da publicação deste decreto, indicação daqueles que
satisfaçam os requisitos necessários, acompanhada das peças e
informações sobre a vida prisional.
§ 1e As informações deverão conter:
a) cálculo de liquidação de penas contendo a indicação dos crimes e as penas correspondentes, ou, na hipótese do art. 3º deste
decreto, a quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao
condenado pela sentença recorrida;

b) cópia das sentenças condenatórias e acórdãos, se houver;
VOl. LeIS
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c) folha de antecedentes;
d) situação econômica do condenado quanto às condições para a
reparação do dano causado pelo crime.

§ 2Q A iniciativa das providências deste artigo, no caso do art.
1Q, inciso lI, deste decreto, caberá também ao médico que assiste o
condenado.
§ 3 Q Na hipótese do art. 6Q , incisos II e lII, deste decreto, as
informações relativas ao condenado submetido à suspensão condicional da execução da pena, ou livramento condicional, deverão ser
encaminhadas pela autoridade ou entidade incumbida da fiscalização
do cumprimento das condições impostas ou da observação cautelar de
proteção do liberado.

§ 4Q Nos casos referidos no parágrafo anterior, a falta de informações poderá ser suprida por documento idôneo.
§ 5Q O Conselho Penitenciário do Estado ou do Distrito Federal,
no prazo de trinta dias, encaminhará as indicações por ele examinadas, com parecer obrigatório, ao Juízo da Execução.
§ 6Q A decisão do Juízo da Execução, que conceder ou negar os
beneficios previstos neste decreto, será fundamentada.
Art. 11. Os órgãos centrais da Administração Penitenciária
preencherão o quadro estatístico, de acordo com o modelo em anexo
a este decreto, devendo encaminhá-lo, até 31 de março de 1996, ao
Departamento de Assuntos Penitenciários (Depen) da Secretaria de
Justiça do Ministério da Justiça.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
coi. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Indulto de Natal
1995
Anexo ao Decreto n' 1.645, de 26 de setembro de 1995
BENEFICIADOS PELOS ARTIGOS
Motivos Determinantes
da Condenação

3'
MASC. FEM MASC. FEM MASC. FEM
I'

2"

Crimes Contra a Pessoa
Homicídio Simules
Homicídio Privilegiado
Infanticídio
Lesões Corporais
Outros

Crimes Contra o Patrimônio
Furto Simules
Furto Qualificado

Roubo Simples
Roubo Qualificado

Estelionato
Outros

Crimes Contra os Costumes
Corruneão de Menor
Outros

Crimes Contra a paz Pública
Quadrilha ou Bando
Outros

Outros Crimes
Contravenções

Total
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DECRETO N' 1.646, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Regulamenta o controle e a fiscalização
sobre produtos e insumos químicos que possam ser destinados à elaboração da cocaína,
em suas diversas formas e outras substâncias
entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica, de que trata a Lei n"
9.017, de 30 de março de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, "no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 9.017, de 30 de março de 1995,
DECRETA:
Art. 1" O controle e a fiscalização dos produtos e insumos
químicos de que trata a Lei nº 9.017, de 30 de março de 1995, e a
aplicação das sanções nela previstas compete à Divisão de Repressão
a Entorpecentes, do Departamento de Polícia Federal (DPF).
Art. 2" O cadastramento de empresa que realize qualquer das
atividades sujeitas a controle e fiscalização, elencadas no art. F da
Lei n? 9.017, de 1995, será requerido pelo proprietário, diretor ou
responsável do estabelecimento interessado, em requerimento próprio (Anexo 1), instruido com os seguintes documentos:
I - cópia do ato constitutivo da empresa e suas alterações
devidamente registradas nos órgãos competentes;
H - cópia do documento de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes;
IH- cópia das cédulas de identidade e documentos de inscrição no Cadastro Individual de Contribuintes dos proprietários, diretores ou responsáveis pelo estabelecimento;
IV - certidão de antecedentes criminais dos proprietários,
diretores ou responsáveis, nas Justiças Federal e Estadual;
V-

cópia do documento de Inscrição Estadual;

VI - relação dos produtos e insumos químicos fabricados, elaborados ou embalados pela empresa;
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VII - instrumento de mandato outorgado pelo representante
legal da empresa a procurador com poderes para formular o pedido
de licença de funcionamento, quando for o caso;
VIII - comprovante do recolhimento dos emolumentos, por meio
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf),
Parágrafo único. Havendo alterações em quaisquer dos itens
previstos pelos incisos I, H, IH e V, deverá ser solicitada a atualização
de cadastro, juntados a documentação referente ao item alterado e o
comprovante do recolhimento dos emolumentos.
Art. 3Q As empresas que se constituirem para realizar quaisquer das atividades sujeitas a controle e fiscalização, elencadas no
art. 1Q da Lei n Q 9.017, de 1995, requererão licença de funcionamento
ao DPF, independentemente das demais exigências legais e regulamentares.
Parágrafo único. As empresas já existentes, ainda que cadastradas no DPF, deverão, no prazo de sessenta dias, requerer a licença de
funcionamento.
Art. 4Q A licença de funcionamento será requerida pelo proprietário, diretor ou responsável pelo estabelecimento interessado, em
requerimento próprio (Anexo H), instruído com o comprovante do
recolhimento dos emolumentos, por meio de Darf, e somente será
deferido às empresas que estejam devidamente cadastradas no DPF.
Art. 5Q A licença de funcionamento terá validade de até um ano,
e a sua renovação será requerida (Anexo H), no período de sessenta
dias antes do término de sua validade, devendo ser instruída com os
seguintes documentos:
I - certidões de que trata o art. 2Q, inciso IV, ou declaração
dos proprietários, diretores ou responsáveis, da inexistência de antecedentes criminais;
H -

HI -

cópia da licença de funcionamento a ser renovada;
comprovante do recolhimento dos emolumentos, por meio

de Darf.
Parágrafo único. Para requerer a segunda via da licença de
funcionamento, no prazo de validade, deverá ser juntado, além do
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requerimento de que trata o Anexo Il, o comprovante de recolhimento
dos emolumentos.
Art. 6' O recebimento dos requerimentos de cadastro da empresa, da licença de funcionamento, sua renovação e a entrega da
licença de funcionamento, serão efetuados pelo Órgão Central de
Repressão a Entorpecentes, do DPF.

Art. 7' O cadastro da empresa e a licença de funcionamento
serão individualizados para cada estabelecimento, não podendo ser
aproveitado por filiais.
Art. 8' As pessoas físicas que realizarem quaisquer das atividades suj eitas a controle e fiscalização) elencadas no art. l' da Lei n"
9.017, de 1995, deverão requerer ao Orgão Central de Repressão a
Entorpecentes, do DPF, licença para efetivar cada operação, justificando a necessidade do produto ou insumo químico.
Art. 9' As empresas que realizarem quaisquer das atividades
sujeitas a controle e fiscalização, elencadas neste decreto, são obrigadas a avaliar e informar, mensalmente, ao Orgão Central de Repressão a Entorpecentes, do DPF, no prazo de dez dias subseqüentes ao
mês vencido:
I - nas operações de fabricação e produção, as quantidades
fabricadas ou produzidas;
II - nas operações de transformação e utilização, as quantidades transformadas ou utilizadas, com especificação da procedência da
substância transformada ou utilizada, do tipo e da quantidade da
substância obtida após o processo;
III - nas operações de reciclagem e reaproveitamento, as quantidades recicladas e reaproveitadas, com especificação da procedência
da substância reciclada ou reaproveitada, as quantidades dos elementos componentes dos produtos químicos e insumos sujeitos a controle
e fiscalização obtidos;
IV - nas operações de armazenamento, embalagem e posse, a
quantidade e procedência dos produtos e insumos armazenados,
embalados e de posse da empresa;
V - nas operações de venda, comercialização, aquisição, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação, exportação,
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reexportação e cessão, a quantidade, procedência e destino dos produtos vendidos, comercializados, adquiridos, permutados, remetidos,
transportados, distribuídos, exportados, reexportados e cedidos, com
especificação.
§ 1Q Os dados a serem informados serão registrados diariamente, em mapas, conforme os modelos dos Anexos lII, IV e V, sendo as
quantidades expressas em unidades métricas de volume e peso.
§ 2 Q As notas fiscais das operações, manifestos e cópias dos
mapas deverão ser arquivados nas empresas, pelo prazo de cinco
anos, devendo ser apresentados quando solicitados pelo DPF.

§ 3 Q As empresas que efetuarem o transporte de produtos a que
se refere este decreto deverão informar, mensalmente, as suas guantidades e destino, por intermédio de mapas (Anexo V), ao Órgão
Central de Repressão a Entorpecentes, do DPF, no prazo de dez dias
subseqüentes ao mês vencido.
§ 4Q Nas operações de devolução de produtos ou qualquer incidente no transporte, em que houver perda total ou parcial, dos
produtos ou insumos químicos, devem ser mencionados no campo
Observação, nos mapas de movimentação (Anexo IV) e de transporte
(Anexo V), acompanhados da ocorrência policial correspondente, bem
como da ocorrência fiscal.
§ 5Q No mapa de movimentação de produto (Anexo IV) deverá
ser anexado o comprovante de recolhimento dos emolumentos, referente a cada transação de importação, exportação e reexportação.
§ 6 Q OS dados a serem informados sobre a evaporação de produtos na manipulação, serão aqueles aceitos e estabelecidos por
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), ou, na ausência destas, por normas aceitas internacionalmente.

Art. 10. Os produtos e insumos químicos serão acompanhados
de nota fiscal até O seu destino e, quando O transporte for interestadual, nos termos definidos pela resolução a que se refere o art. 2Q da
Lei n" 9.017, de 1995.
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Art. 11. Os adquirentes ou possuidores dos produtos e insumos
químicos a que se referem os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.017, de 1995, em
quantidades inferiores a 500 rol e 400 g, estão isentos de qualquer
licenciamento ou autorização prévia, o que não desobriga o fornecedor
de cumprir as normas de controle previstas na referida lei.
Parágrafo único. As vendas de insumos e produtos químicos
efetuadas, isentas de licença de funcionamento ou de autorização
prévia, deverão ser mencionadas nos mapas de movimentação de
produto (Anexo IV), constando nome, endereço, CGC ou CIC e Carteira de Identidade do adquirente e a quantidade adquirida.
Art. 12. Para importar, exportar ou reexportar os produtos de
que tratam os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.017, de 1995, será necessária
autorização prévia do DPF, independentemente da liberação dos
demais órgãos competentes, bem como o atendimento ao disposto no
art. 6º da referida lei.
Art. 13. Tratando-se de exportação ou reexportação, o interessado deverá apresentar a autorização expedida pelo órgão competente
do País importador.
Art. 14. A autorização prévia de importação, exportação ou
reexportação é intransferível, terá prazo de validade e cobrirá uma
única operação.
Art. 15. Sem exclusão da fiscalização e controle exercidos pelas
demais autoridades, em virtude de lei ou regulamento, é facultado ao
DPF realizar as inspeções e exames necessários em pessoas e estabelecimentos de que trata este decreto.
Art. 16. Os participantes nas operações elencadas no art. 1º da
Lei nº 9.017, de 1995, deverão possuir licença de funcionamento ou
licença para realizar as operações, expedidas pelo DPF, observada a
exceção prevista no art. 8º da referida lei.
Parágrafo único. Aqueles que realizam as operações elencadas
no art. 1º da Lei nº 9.017, de 1995, deverão informar, de imediato, ao
DPF, sobre transações suspeitas de serem destinadas à preparação
de cocaína e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica.
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Art. 17. O descumprimento das normas estabelecidas na Lei n?
9.017, de 1995, independentemente de responsabilidade penal, sujeitará os infratores às seguintes medidas administrativas, aplicadas
cumulativa ou isoladamente:
I - apreensão de produtos e insumos químicos em situação
irregular;
II - suspensão ou perda de licença de funcionamento do estabelecimento;
III - multa de duas mil Ufirs, a um milhão de Ufirs ou unidade
padrão que vier a substituí-la.

Art. 18. Compete ao titular do Órgão Central de Repressão a
Entorpecentes, do DPF, analisar o Auto de Fiscalização (Anexo VIl),
o Auto de Apreensão de Produtos e Insumos Qnímicos, de que trata
este decreto, e definir a aplicação das sanções administrativas.
§ l' Das irregularidades apontadas e das medidas administrativas aplicadas cumulativa ou isoladamente, caberá recurso ao titular
do Órgão Central de Repressão a Entorpecentes, do DPF, no prazo de
quínze dias, a contar da data do recebimento do Termo de Ciência
(Anexo VIII).

§ 2' Das sanções aplicadas caberá recurso ao Diretor do DPF,
no prazo de quinze dias, a contar da notificação do interessado (Anexo
VIII) do indeferimento do recurso de que trata o parágrafo anterior.
§ 3' Os recursos a que se referem os parágrafos anteriores terão
efeito suspensivo somente para os valores das multas aplicadas.

Art. 19. Os emolumentos de que trata este decreto serão recolhidos em moeda corrente nacional, por meio de Darf, sob o código
8969 - Rendas do Funcab - Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate às Drogas de Abuso, mencionando o nome da empresa, CGC
ou CIC, com os valores abaixo discriminados:
I - cento e cinqüenta Ufirs, ou unidade padrão superveniente, para cada operação a ser solicitada, abaixo descrita:
a) cadastro da empresa;
b) licença de funcionamento;

c) segunda via da licença de funcionamento;
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d) renovação de licença de funcionamento;

e) alteração cadastral;
II - cem Ufirs, ou unidade padrão superveniente, para cada
operação a ser solicitada, abaixo descrita:
a) autorização de importação;

b) autorização de exportação;

c) autorização de reexportação.

III - dez Ufirs, ou unidade superveniente, para cada operação
abaixo descrita:
a) fornecimento de guia de trânsito;

b) autorização para pessoa física adquirir o produto ou insumo
químico.

Art. 20. O cadastro das empresas e as licenças de funcionamento para os Órgãos Públicos da Administração Pública Federal direta,
estadual ou municipal estão isentos dos emolumentos, desde que
comprovem esta condição por meio de seus respectivos atos oficiais,
permanecendo, contudo, a obrigatoriedade da remessa dos mapas
mensais para fins de controle e fiscalização.
Art. 21. A fiscalização somente será realizada por Comissão e,
após a expedição da Ordem de Missão pelo Chefe da Divisão de
Repressão a Entorpecentes da Coordenadoria Central de Polícia do
DPF, pelo titular da Unidade Operacional ou servidor adequado para
tal atividade, mencionando os nomes das pessoas físicas ou jurídicas
a serem fiscalizadas.
§ l' A fiscalização deverá ocorrer em dias úteis, das 08:00 às
18:00h, devendo a comissão relatar, minuciosamente e por escrito, as
irregularidades porventura encontradas.

§ 2' O auto de fiscalização deverá ser assinado pela comissão
pelo responsável pela empresa e, no caso de recusa deste, por duas
testemunhas.
§ 3' É vedado o recebimento de qualquer valor ou bem, a
qualquer título, pelos servidores encarregados da fiscalização.
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Art. 22. Os emolumentos citados no art. 19 deste decreto e as
multas aplicadas por infração ao disposto na Lei nº 9.017, de 1995,
constituirão recursos do Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate às Drogas de Abuso (Funcab), na forma do art. 2º, inciso IV,
da Lei n? 7.560, de 19 de dezembro de 1986, com a redação dada pelo
art. 10 da Lei n? 8.764, de 20 de dezembro de 1993, devendo ser
destinado oitenta por cento do valor total arrecadado ao DPF, para o
reaparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle e
repressão ao uso e tráfico ilícito de drogas e produtos controlados.
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Revoga-se o Decreto nº 1.331, de 8 de dezembro de
1994.
Brasília, de
República.

1995; 1742 da Independência e 107º da

de

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

ANEXaI
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCP - DMSÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE EMPRESASiESTABELECIMENTOS

Decreto nº 1.646, de 26 de setembro de 1995
---,--

---l~USOOF1CIAL
[ 02 MICROFIT.ME

I

2

I

DADOSDA EMPRESA

03 RAZÃo SOCIAL

"'CGC

105 INSC. ESTADUAL

106 ATIVIDADE

107 usoOFICIAL
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08RAZÃO SOCIALANTERlOR

'110 rxsc. ESTADUALANTER!OR 111 ATIVIDADE ANTERIOR 112 USO OFICIAL

09 CGC ANTERIOR

13 ENDEREÇO COMERCIAL(LOGRADOURO, NO. ANDAR)
115 MUNICÍPIO

14 DISTRlTOJBAIRRO
16 CIDADE

117UF

I

3

118CEP

119TELEFONE

I"'TELEX

I

OUTRAS EMPRESAS DO GRUPOQUEMANIPULEM OS eacccroe

21 CGC

22 RAZÃo SOCIAL

23 CGC

24 RAZÃo SOCIAL

"'COC

26RAZÃOSOClAL

27 CGC

28 RAZÃo SOCIAL

29 CGC

30 RAZÃo SOCIAL

::lI CGC

32 RAZÃo SOCIAL

I4 I

DADOS DOREPRESENTANTE

3aNOME

135 IDENTIDADE

34 CARGO

137 TELEFONE

36CPF

DOCUMENTOSA ANEXAR:
• CÓPIADO CONTRATODAEMPRESA; CÓPIADAIDENTIDADEE CPF DOS
SÓCIOS E DIRETORES E REPRESENTANTES.ANTECEDENTESCRIMINAIS

[ÓRGÃO

IUF

LOCAL,DATAE ASSINATURA
de _ _ _ 19_ _

DAJUSTICA FEDERAL E ESTADUAL.
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I5 I

DADOS DOS S6cIOSJDIRETORFS

38 NOME

39 CPF

40 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

41 NOME

"CPF

43 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

«NOME

45 CPF

46 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

47 NOME

48 CPF

49 IDENTIDADE

ÓRGÀO

UF

GONOME

51 CPF

52 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

53 NOME

54 CPF

65 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

56 NOME

57 CPF

68 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

59 NOME

60 CPF

61 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

62 NOME

63 CPF

64 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

65 NOME

66 CPF

67 IDENTIDADE

ÓRGÃO

UF

'I

6

Iuso OFICIAL

68 NOME
69 MATRíCULA

170 ASSINATURA

OBSERVAÇÕES

VERIFICAÇÃO

I

PARECER FINAL
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ANEXOU
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCP - DMSÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES
REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA
EXERCER AS ATMDADES REGULAMENTADAS

Decreto Nº 1.646 de 26 de setembro de 1995

I

1

lUSOOFICIAL

I02 MICROFILME

01PRaI'OCOLO

!

03 ÓRGÃO REQUBiUDO

04 CÓDIGO DOÓRGÃO

!06CEP

Q5CIDADE

I2

IO'IUF

I08DATA

ITIPODE REQUERIMENTO

09 TIPO

U

EXPEDiÇÃO URlilOVAÇÃ0l1] 2'. VIA [ ] OIITROS

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, I87(9):3860-401U, set.
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I

I

3

DADOS OERAIS

10 RAZÃo SOCIAL

11 ENDEREÇOCOMERCIAL

[13UF

12 CIDADE
llíFONElFAX

I

16 TELEX

!t4CEP
18 INSCRIÇÃO ESTADUAL

17

1 COC'MF

19ATIVIDADE

20 CÓDIGO

21 ENDEREÇO INDUSTRIAL

I23 UF

22 CIDADE
25FONE/FAX

126TELEX

2711
" """

I

24 CEP

28 INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

29 ENDEREÇO DEPósITO

\31UF

30 CIDADE
38 FONElFAX

1'41=

seINSCRIÇAO ESTADUAL

I"CGCIMF

I

4

!32CEP

I

DADOS 00 REl'RESEN'rANTE

37 NOME

38 CARGO
40 CPF

6 l1GÁO

[39 IDENTIDADE N-

141 TELEFONE

1

OBS:

EM CASODE ALTERAçAO DOCONTRATO SOCIAL:
ANEXARCÓPIADE IDENTIDADE,CPF E FOLHASCORRIDAS DOS
SÓCIOS,DlRETORESE ~ANTES.

IUF

LOCAL,DATA EASSINATURA

""

___ " __
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I

5

Iuso

OFICIAL

42NOME

43 MATRICULA

I'"

!ABSmATURA

DATA

OBSERVAÇÕES

PARECER FINAL

VERIFICACÃO

ANExom
MINISTÉRIODAJUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCP - DIVISÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES
MAPAMENSAL DESTINADO À DIVISÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES

Decreto n" 1.646, de 26 de setembro de 1995

I

1

I

DADOS DAi'MPR.S'

RAZÃo SOCIAL

ENDEREÇO COMERCIAL (LOGRADOURO, NO, Andar)
CIDADE
CGC

IMUNICÍPIO

jATlVIDADEDOCGC

Col. Leis. Hep.

~'ecl.

UF

1=

lNSC. ESTADUAL

Hrasu,üraswa, .10/\:;:1);':>083-4011, set. 1995.
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NOME DO REPRESENTANTE

CARGO

N1JMERODAIDENTIDADE ÓRGÃOEXPEDIDOR CPF

I

FAX

TELEFONE

2

I

DEMONSTRATIVO GERAL (INFORMAR EM LITROS)

ESTOQUE ANTERIOR

COMPRAS

IMPORTAÇÃO

PRODUÇÃO

UTILIZACÃO

VENDAS

EXPORTAÇÃO

EVAPORAÇÃO

PERDAS

ESTOQUE FINAL

PRODUçAoBRUTA

UTILIZAÇÃO BRUTA

PRODUÇÃO LíQUIDA

CÓDIGO DO PRODUTO

009 PERMANGANATO DE POTÁSSIO

CÓDIGO DO PRODUTO; 001 ACETONA

005 CLOROFóRMIO
010 SULFATO DE

002 ÁCIDO CLORÍDRICO

somo

~CLORETODE~aENO

011 TOLUENO
003 ÁCIDO SULFÚRICO

007 ÉTER ETÍLICO

004 ANÍDRICO ACÉTICO

008 METlL ETIL CE'l'ONA

I
CÓDIGO DE lITlLIZAÇAO

3

IINFORMATIVODAFORMADEUTILIZACÁO

ESCREVER A FORMA DE urn..IZAÇÁO DO PRODUTO CONTROLADO

QUANTIDADE EM LTS

RESPONSÁVEL PELA EMP'RESA
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ANEXO IV
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCP - DIVISÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES
MAEA DE MOVIMENTACÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Decreto NQ 1.646, de 26 de setembro de 1995
__

MES~ANO

ASSINATURAlRESPONSÁVEL

CPF
RAZÃo SOCIAL E N' LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
CIV

COD.PROD

DIA

NOTAFISCAL
N'

QUANT UNID
NOMP1ENDEREÇotCPF TRANSPORTFJNOME
MÉTRICAS DE
OUNO LICENÇA FUN. ENDJCPFOUN'
VOLUME E PESO CIONAMENTO ADQUl_ DALlCENÇAFUN_
RENTE/FORNECEDOR CIONAMENTO

OBSERVAÇÃO
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ANEXO V
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCP - DIVISÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES

MAPA DE·TRANSPORTE DE PRODUTOS CONTROLADOS
Decreto N" 1.646, de 26 de setembro de 1995
MES ----I ANO_ _

ASSINATURAlRESPONSÁVEL

CPF
RAZÃo SOCIAL E N' LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
con NOTA FISCAL QUANT.UNID. GUIA DE TRÂNSITO RAZÃo SOClAU
DIA
PROD.

W

MÉTRICAS DE

VOLUME E
PESD

W

NOMFJRAZÀO SOCIAl/
END. OU LICENÇA END.OUNO DALI.
CENÇAFUNCIONAMENDE
FUNCIONAMENTO TOIDESTINATÁlUO

IEMBARCADOR

OBSERVAÇÃO
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCP -DIVISÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES

ANEXO VI
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

( ) IMPORTAÇÃO
( ) EXPORTAÇÃO
( ) REEXPORTAÇÃO
1 - DADOS DO IMPORTADOR/N' DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
2 - DADOS DO EXPORTADOR/N' LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
3 - DESCRIÇÃO DAS SUBSTÃNCIASIPRODUTOS. COM QUANTIDADEIVALOR

4 - MEIO DE TRANSPORTE:

Brasília, DF, _ _-----.lI _ _-----.l/199_
Chefe da DRE/CCP/DPF

L;oL LeIS. jcep. lI'ed. Brasu, Braaüía, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCp· DIVISÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES

ANEXO VII
AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Aos
dias do mês de
do ano de
..
em cumprimento à Ordem de Missão nº
./..
/
, expedida
pelo Senhor
Chefe
da
; em conformidade com a Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995 e Decreto nº
, de
..................... de
de 1995, e da Instrução Normativa nº
............................... de
de
de 19951DPF.
A Comissão instituída pela Portaria nº
de
.............. de
de 1995, compareceu à empresa
.............................................................................. situada à Rua
..............................................................................., na cidade de
..
e após ter dadociênciaaoSenhor
, que neste
ato esta representando a citada empresa, iniciamos a fiscalização às
............. horas, observando os quesitos elencados na OM.:

Às
horas, deste dia
.1
/
, nada mais havendo
a fiscalizar deu-se por encerrada a fiscalização, lavrando o presente
auto em três vias, que depois de lido e achado conforme, vai por todos
assinado.
Membros daComissão:
_

Repres. da Empresa:
Testemunhas:
rv.. . 1

T "'~<> "Ra....

1i'.,r1

Rr~Ql1

Rr~9.íli::l.

1R7(9): 3863-4011. sct.

u'~ó.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
CCP - DIVISÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES

ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA
dias do mês de
do ano de
,
Aos
o Chefe da Divisão de Repressão a Entorpecentes do Departamento
de polícia Federal, comunica a Vossa Senhoria, que de conformidade
com o Auto de Fiscalização (cópia em anexo), realizado na Empresa
...............................................................................................................,
às
hs de
/
/
: , foi (ram) constatadats) a(s) seguintes irregularidade (s):
...............................................................................................................
...............................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Diante do exposto, informo que nos termos do art. 11 da Lei n"
9.017 de 30 de março de 1995 e do Decreto n'
de
..
de
de 1995, Vossa Senhoria, deverá:

Chefe da DRE/CCP
Ciente -(assinatura e nQ. da Carteira de Identidade)
Testemunhas (em caso de recusa);

Coj. Leis. Rep. Fed, Brasil,Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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DECRETO N' 1.647, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Regulamenta as Leisnºs 7.862, de 30 de
outubro de 1989, 8.029, de 12 de abril de
1990,8.031, de 12 de abril de 1990, 8.250, de
24 de outubro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nas Leis n's 7.862, de 30 de outubro de 1989, 8.029, de 12 de abril de
1990,8.031, de 12 de abril de 1990, e 8.250, de 24 de outubro de 1991,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o Ministério da Fazenda a negociar as
obrigações vencidas e vincendas, decorrentes de norma legal ou ato,
inclusive contrato, das entidades que tenham a assunção de suas
obrigações, pela União, autorizada por lei.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, encaminhará o liqüidante, oinventariante, ou o administrador, ao Ministério
da Fazenda:
a) quadro demonstrativo das obrigações vencidas e vincendas
da responsabilidade da entidade;
b) originais dos instrumentos contratuais ou de outros documentos comprobatórios de tais obrigações;
c) declaração expressa reconhecendo a certeza, liqnidez e exatidão dos montantes das obrigações;
d) manifestação da auditoria interna ou, na sua ausência, da
Secretaria Federal de Controle, atestando a regularidade das contratações, à vista das normas federais aplicáveis aos contratos e licitações e do regulamento sobre licitações da entidade, atestando a
certeza, liquidez e exatidão dos montantes das obrigações;

e) pronunciamento do Conselho Fiscal, ou órgão equivalente, se
existente.
Art. 2' Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda:
UaI. Le18
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indicar a forma de pagamento;
U - negociar as condições financeiras para a satisfação das
obrigações a que se refere o artigo anterior;
lU - adotar as providências necessárias junto à CoordenaçãoGeral de Orçamento e Finanças do Ministério da Fazenda para
consignar, no Orçamento Geral da União, subanexo Encargos Financeiros da União, dotações orçamentárias específicas para satisfazer
as obrigações de que trata este decreto;
IV - indicar, quando for o caso, o órgão da Administração
Pública Federal direta ou indireta que se responsabilizará pela execução do contrato de renegociação decorrente do disposto no art. 1º,
mediante o recebimento de descentralização externa de crédito do
Ministério da Fazenda;
V - encaminhar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o
respectivo processo administrativo, acompanhado de parecer conclusivo.
Art. 3º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional promoverá
a formalização dos instrumentos contratuais pertinentes entre a
União e o credor, com a interveniência da entidade interessada.
§ 1º A formalização dos instrumentos contratuais de que trata
este artigo será previamente autorizada pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
I
§ 2º Dos instrumentos contratuais constarão, obrigatoriamente, cláusulas:
I -

a) estabelecendo que a União se torna credora da entidade no
montante das obrigações assumidas;
b) indicando o órgão da Administração Pública Federal direta
ou indireta que se.responsabilizará pela gestão do contrato.

Art. 4º Poderão ser negociados pela Secretaría do Tesouro Nacional os créditos líquidos e certos, cujo vencimento tenha ocorrido até
30 de junho de 1995.
Parágrafo único. Serão consideradas habilitadas, para os fins do
disposto neste artigo, somente as parcelas cujo vencimento e inadimplemento tenham ocorrido até aquela data.
Ccl. Leis. Hep. j'co. rsrasil.Brasflia, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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Art. 5' A negociação entre a União e seu credor poderá ter como
objeto créditos decorrentes de ação executória ajuizada, e de precatórios expedidos, bem como de sentença líquida com trãnsito em julgado, que ainda não esteja em fase de execução.
§ I" Nos casos em que j á se encontre ajuizada a execução da
sentença condenatória da Fazenda, a eficácia do contrato ficará
condicionada:
a) ao proferimento, pela autoridade judiciária competente, e
mediante requerimento do credor, de sentença declarando extinta a
execução contra a Fazenda Pública;

b) à determinação, pelo Presidente do Tribunal competente para
o processamento do precatório, mediante requerimento do credor da
Fazenda, do seu arquivamento.

§ 2' No caso de créditos que correspondam a precatórios expedidos, o prazo para liquidação não poderá ser inferior ao do pagamento dos precatórios anteriores ao que está sendo negociado, vedado o
pagamento em espécie.
§ 3' O crédito resultante da negociação poderá ser objeto de
utilização, por seu titular, na aquisição de bens e direitos no àmbito
do Programa Nacional de Desestatização.

§ 4' No caso de créditos representados por título judicial, não
se aplica a limitação relativa ao prazo estabelecido no artigo anterior.
§ 5' Aos créditos de que trata este artigo não se aplica o procedimento previsto no parágrafo único do art. 1Q.

Art. 6' Nos casos previstos no art. 5', a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional manifestar-se-á previamente ao pronunciamento
da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 7' É condição para formalização dos contratos a apresentação à Procuradoria-Geral da FazendaNacional de certidão negativa
de débito para com a Dívida Ativa da União, o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e a Secretaria da Receita Federal, bem como a inexistência
de débitos em situação de irregularidade junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.
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Art. 8º O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá os procedimentos e fixará os valores objeto de pagamento a ser efetuado em
moeda corrente, aos credores originais.
§ 1º Caso o montante de cada obrigação ultrapasse individualmente o valor estipulado pelo Ministro de Estado da Fazenda, o
credor, a seu critério, poderá optar por receber seu crédito até aquele
limite, desde que dê plena, rasa e total quitação do débito à União.
§ 2º A satisfação das obrigações a ser efetivada em moeda
corrente será realizada pelo órgão da Administração Pública Federal
indicado no inciso III do art. 2º, o qual receberá créditos orçamentários
e recursos financeiros do Ministério da Fazenda.

Art. 9º Os créditos contra a União, renegociados nos termos
deste decreto, serão registrados pela Secretaria do Tesouro Nacional
em sistema de registro e liqüidação financeira, autorizado a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, em até cinco dias úteis a contar da data
de recebimento formal dos respectivos instrumentos contratuais.
Art. 10. O disposto no parágrafo único do art. 1º deste decreto
não se aplica ao pagamento, mediante recebimento em créditos securitizados passíveis de utilização no Programa Nacional de Desestatização, de obrigações decorrentes de contratos formalizados
diretamente pela União, por intermédio do Ministério da Fazenda.
Art. 11. Os créditos de que trata este decreto poderão ser utilizados pelo valor par, como moeda para pagamento do preço de ações,
bens e direitos alienados no ámbito do Programa Nacional de Desestatização, instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se os Decretos nº 348, de 21 de novembro de
1991, e nº 1.104, de 5 de abril de 1994.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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DECRETO Nº 1.648, DE 27 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a participação de servidores públicos federais em conferências, congressos ou outros eventos similares, que se
realizarem no País, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 10 Compete aos Ministros de Estado e aos dirigentes máximos das autarquias e fundações públicas federais autorizar a participação de servidores públicos federais em conferências, congressos
ou eventos similares que se realizarem no País, os quais versem temas
de cunho científico, técnico, artístico, cultural ou equivalente.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo somente
poderá ser concedida nos casos em que o tema objeto do evento tenha
como finalidade o aperfeiçoamento e a atualização de dados e informações relativas aos vários campos de conhecimento humano e esteja
diretamente relacionado com as atribuições do cargo do servidor.
Art. 22 O requerimento de partícipação, devidamente instruido
com o temário do evento e ajustificativa de partícipação do servidor,
deverá ser objeto de aprovação pelas autoridades referidas no caput
do artígo anterior, a qual será publicada no Diário Oficial da União
com antecedência de até dois dias da data do início do evento a que
se referir.
Art. 32 Para os fins do disposto na legislação em vigor, a aprovação a que alude o artigo precedente compreenderá estritamente o
período do evento e, em casos devidamente justificados, os dias
referentes ao deslocamento do servidor.
Art. 42 O servidor cujo afastamento tenha sido autorizado nos
termos deste decreto deverá comprovar a participação efetiva no
evento, mediante certificado fornecido pela respectiva entidade promotora.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíüe, 187(9): 3863-4Ul1, set. 1995.
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Art. 5º O Ministro de Estado da Administraçao .., euerar e .neforma do Estado poderá expedir as instruções necessárias à execução
do disposto neste decreto.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revoga-se o Decreto nº 91.820, de 22 de outubro de 1985.
Brasília, 27 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 1.649, DE 27 DE SETEMBRO DE 1995
Altera dispositivos do Regimento Interno do Conselho Monetário Nacional (CMN),
aprovado pelo Decreto nº 1.307, de 9 de novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no § 6º do art. 8º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 2º, 5º, 10, 16 e 23 do Regimento Interno do
Conselho Monetário Nacional, aprovado pelo Decreto nº 1.307, de 9
de novembro de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º O CMN é integrado pelos seguintes membros:
I - Miuistro de Estado da Fazenda, na qualidade de
Presidente;
H - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IH - Presidente do Banco Central do Brasil.»
«Art. 5º Funcionarão também junto ao CMN as seguintes
Comissões Consultivas:
I -

de Normas e Organização do Sistema Financeiro;
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):3863-4011, set. 1995.
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II
III

de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
de Crédito Rural;

IV
de Crédito Industrial;
V
de Crédito Habitacional, e para Saneamento e InfraEstrutura Urbana;
VI VII -

de Endividamento Público;
de Política Monetária e Cambial.»

«Art. 10. Compete à Comoc:

I - propor as instruções necessárias à execução do disposto na Lei n 2 9.069, de 29 de junho de 1995, relativas às
matérias de competência do Conselho Monetário Nacional;
.......................................................................................................»

«Art. 16. Participam das reuniões do CMN:

III - os Diretores do Banco Central do Brasil, não integrantes da Comoc;
.........•••...............•..•...............•.•............••.••..•..........••••..............••••••»

«Art. 23. Os recursos de decisão do Banco Central do Brasil, cujo julgamento seja da competência do CMN, serão encaminhados ao Colegiado após manifestação da Comoe.»
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N2 1.650, DE 27 DE SETEMBRO DE 1995
Altera dispositivos "do Regimento Interno da Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc), aprovado pelo Decreto nº 1.304,
de 9 de novembro de 1994.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no § 2' do art. 9' da Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 1',2', 5'e 13 do Regimento Interno da Comissão
Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc), aprovado pelo Decreto n?
1.304, de 9 de novembro de 1994, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. l' A Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc), criada pelo art. 9' da Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995,
funcionará como órgão de assessoramento técnico para o Conselho Monetário Nacional (CMN), na formulação da política da
moeda e do crédito do País."
«Art. 2' A Comissão Técnica da Moeda e do Crédito é integrada pelos seguintes membros:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, na qualidade
de Coordenador;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;

III - Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento
e Orçamento;
IV - Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda;
V - Secretário de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
VI - Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda;
VII - quatro Diretores do Banco Central do Brasil, indicados pelo seu Presidente."
«Art. 5' Compete à Comoc:
I - propor a regulamentação das matérias de competência do CMN, previstas na Lei n' 9.069, de 1995;
.......................................................................................................

))

«Art. 13. Poderão participar das reuniões da Comoc:
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I - os Diretores do Banco Central do Brasil, não integrantes do Colegiado;
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 1.651, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Regulamenta o Sistema Nacional de
Auditoria no âmbito do Sistema Único de
Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, com fundamento nos
artigos 15, inciso I, 16, inciso XIX, e 33, § 4º, da Lei nº 8.880, de 19 de
setembro de 1990, e no artigo 6º da Lei nº 8.689, de 27 de julho de
1993,
DECRETA:
Art. 1º O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), previsto no art.
16, inciso XIX, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no art.
6º da Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1~93, é organizado na forma deste
decreto, junto à direção do Sistema Uuico de Saúde (SUS), em todos
os níveis de governo, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos
órgãos de controle interno e externo.
Art. 2º O SNA exercerá sobre as ações e.serviços desenvolvidos
no ámbito do SUS as atividades de:
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I - controle da execução, para verificar a sua conformidade
com os padrões estabelecidos ou detectar situações que exijam maior
aprofundamento;
11 - avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos
resultados alcançados, para aferir sua adequação aos critérios e
parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade;
111 - auditoria da regularidade dos procedimentos praticados
por pessoas naturais ejurídicas, mediante exame analítico e pericial.
Parágrafo único. Sem embargo das medidas corretivas, as conclusões obtidas com o exercício das atividades definidas neste artigo
serão consideradas na formulação do planej amento e na execução das
ações e serviços de saúde.
Art. 3º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o
SNA, nos seus diferentes níveis de competência, procederá:

I -

à análise:

a) do contexto normativo referente ao SUS;

b) de planos de saúde, de programações e de relatórios de gestão;

c) dos sistemas de controle, avaliação e auditoria;
d) de sistemas de informação ambulatorial e hospitalar;
e) de indicadores de morbi-mortalidade;
f> de instrumentos e critérios de acreditação, credenciamento e
cadastramento de serviços;
g) da confonnidade dos procedimentos dos cadastros e das centrais de internação;
h) do desempenho da rede de serviços de saúde;
i) dos mecanismos de hierarquização, referência e contra-referência da rede de serviços de saúde;
J) dos serviços de saúde prestados, inclusive por instituições
privadas, conveniadas ou contratadas;
l) de prontuários de atendimento individual e demais instrumentos produzidos pelos sistemas de informações ambulatoriais e
hospitalares;
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II -

à verificação:

a) de autorizações de internações e de atendimentos ambulato-

riais;
b) de tetos financeiros e de procedimentos de alto custo;

III - ao encaminhamento de relatórios específicos aos órgãos
de controle interno e externo, em caso de irregularidade sujeita a sua
apreciação; ao Ministério Público, se verificada a prática de crime; e
ao chefe do órgão em que tiver ocorrido infração disciplinar, praticada
por servidor público, que afete as ações e serviços de saúde.

Art. 4' O SNA compreende os órgãos que forem instituídos em
cada nível de governo, sob a supervisão da respectiva direção do SUS.
§ F O Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria
(DCAA), criado pelo § 4' do art. 6' da Lei n" 8.689, de 1993, é o órgão
de atuação do SNA, no plano federal.

§ 2' Designada pelo Ministro de Estado da Saúde, para funcionar junto ao DCAA, integra, ainda, o SNA uma Comissão Corregedora Tripartite, representativa do Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais
de Saúde e da direção nacional do SUS, que indicarão, cada qual, três
membros para compô-la.
§ 3' A estrutura e o funcionamento do SNA, no plano federal,
são indicativos da organização a ser observada por Estados, Distrito
Federal e Municípios para a consecução dos mesmos objetivos no
ãmbito de suas respectivas atuações.

Art. 5' Observadas a Constituição Federal, as Constituições
dos Estados-Membros e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos
Municípios, compete ao SNA verificar, por intermédio dos órgãos que
o integram:
I -

no plano federal:

a) a aplicação dos recursos transferidos aos Estados e Municípios mediante análise dos relatórios de gestão de que tratam o art. 4',
inciso N, da Lei n' 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e o art. 5' do
Decreto n' 1.232, de 30 de agosto de 1994;
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b) as ações e serviços de saúde de abrangência nacional, em
conformidade com a política nacional de saúde;

c) os serviços de saúde sob sua gestão;
d) os sistemas estaduais de saúde;
e) as ações, métodos e instrumentos implementados pelo órgão estadual de controle, avaliação e auditoria;

II -

no plano estadual:

a) a aplicação dos recursos estaduais repassados aos Municípios, de conformidade com a legislação específica de cada unidade
federada;
b) as ações e serviços previstos no plano estadual de saúde;

IV - documentos adicionais avaliados nos órgãos colegiados de
deliberação própria do SUS.
Art. 72 Os órgãos do SNA exercerão atividades de controle,
avaliação e auditoria nas entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, com as quais a respectiva direção do SUS tiver celebrado
contrato ou convênio para realização de serviços de assistência à
saúde.
Art. 82 É vedado aos dirigentes e servidores dos órgãos que
compõem o SNA e aos membros das Comissões Corregedoras serem
proprietários, dirigentes, acionistas ou sócios quotistas de entidades
que prestem serviços de saúde no ãmbito do SUS.
Art. 92 A direção do SUS em cada nível de governo apresentará,
trimestralmente, ao Conselho de Saúde correspondente e em audiência pública, nas Cãmaras de Vereadores e nas Assembléias Legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório
detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte
de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.
Art. 10. Em caso de qualquer irregularidade, assegurado o
direito de defesa, o órgão competente do SNA encaminhará, segundo
a forma de transferência do recurso prevista no art. 62, relatório ao
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respectivo Conselho de Saúde e ao DCM, sem prejuízo de outras
providências previstas nas normas do Estado ou Município.

Art. 11. Os órgãos do SUS e as entidades privadas, que dele
participarem de forma complementar, ficam obrigados a prestar,
quando exigida, ao pessoal em exercício no SNA e à Comissão Corregedora, toda informação necessária ao desempenho das atividades de
controle, avaliação e auditoria, facilitando-lhes o acesso a documentos, pessoas e instalações.
Art. 12. Os Conselhos de Saúde, por maioria de seus membros,
poderão, motivadamente, recomendar, à discrição dos órgãos integrantes do SNA e da Comissão Corregedora Tripartite, a realização
de auditorias e avaliações especiais.
Art. 13. O DCM integrará a Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 14. Fica o Ministro de Estado da Saúde autorizado a
expedir normas complementares a este decreto.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revoga-se o Decreto n Q1.105, de 6 de abril de 1994.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
DECRETO NQ 1.652, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e das Funções
Gratificadas do Centro Federal de Educação
Tecnológica da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n Q8.711, de 28 de setembro de 1993,
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DECRETA:
Art. 1 Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas do Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia Cefet (BA), na forma dos Anexos I e
II a este decreto.
Art. 22 O Regimento Interno do Cefet (BA) será aprovado por
portaria do Ministro de Estado da Educação e do Desporto e publicado
no Diário Oficial da União.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Cláudia Maria Costin
ANEXO I
ESTATUTO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DA BAHIA

CAPÍTULO I
Da Natureza, Finalidade, Sede e Foro
Art. 12 O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
(CefetlBA), criado pela Lei n 2 8.711, de 28 de setembro de 1993, nos
termos da Lei n? 6.545, de 30 de junho de 1978, regulamentada pelo
Decreto n 2 87.310, de 21 de junho de 1982, por transformação da
Escola Técnica Federal da Bahia, instituída nos termos da Lei n 2
3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei n· 796,
de 27 de agosto de 1969, e pela incorporação do Centro de Educação
Tecnológica da Bahia (Centec) como autarquia, detentora de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar;
vinculada ao Minístério da Educação e do Desporto e integrante do
Sistema Nacional de Educação Tecnológica, instituído pela Lei n"
8.948, de 8 de dezembro de 1994, reger-se-á por este Estatuto.
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Parágrafo único. O Cefet (BA) tem sede e foro na Cidade de
Salvador - Bahia.

Art. 2º O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
tem por finalidade o oferecimento da educação tecnológica e por
objetivo:
I - ministrar ensino em grau superior:

a) de graduação e pós-graduação lato sensa e stricto sensa,
visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;
b) de licenciatura, com vistas à formação de professores especializados para as disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico;

II - ministrar cursos técnicos, em nivel de 2º grau, visando à
formação de técnicos, instrutores e auxiliares de nivel médio;

III - ministrar cursos de educação continuada, visando à atualização e ao aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica;
IV - realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando atividades criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade, mediante cursos e serviços.
CAPÍTULO II
Da Organização e da Direção

Seção!
Da Estrutura Básica

Art. 3º O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia,
que possui na sua administração superior, como órgão 'executivo, a
Diretoria-Geral e como órgão deliberativo e consultivo, o Conselho
Diretor, tem a seguinte estrutura básica:
I -

órgão executivo: Diretoria-Geral;

II - órgão de assistência direta e imediata ao Diretor-Geral:
Gabinete;

III

órgãos seccionais:

a) Procuradoria J uridica;
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b) Departamento de Orçamento e Finanças;

c) Departamento de Engenharia e Manutenção Geral;
d) Departamento de Administração de Material e Patrimônio;

IV -

órgãos específicos singulares:

a) Diretoria de Desenvolvimento do Ensino;

b) Departamento de Relações Empresariais;

V - unidades descentralizadas: Unidades de Ensino Descentralizadas;
VI -

órgãos colegiados:

a) Conselho Diretor;

b) Conselho de Ensino, Pesqnisa e Extensão;

c) Conselho Empresarial.

Seção II
Da Direção e da Nomeação

Art. 4Q O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
será dirigido por Diretor-Geral para um mandato de quatro anos,
contados da data da posse, vedada a recondução, em conformidade
com o § 4Q, do art. 4Q, do Decreto n Q 87.310, de 21 de junho de 1982,
nomeado na forma da legislação vigente.
§ 1Q O processo de escolha do Diretor-Geral dar-se-á mediante
formação de lista sêxtupla, a ser organizada e aprovada pelo Conselho
Diretor, conforme critérios a serem estabelecidos no Regimento Interno do Cefet (BA).
§ 2Q Para efeitos de nomeação, a lista sêxtupla será encaminhada pelo Diretor-Geral, em exercício, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, até noventa dias antes do término de seu mandato.

Art. 5Q O Vice-Diretor será nomeado pelo Ministro de Estado
da Educação e do Desporto, dentre os integrantes de lista sêxtupla, a
ser organizada e aprovada pelo Conselho Diretor, para um mandato
igual ao do Diretor-Geral do Cefet/BA.
\..lO!. LeIS.
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Art. 6· Em caso de vacância do cargo de Diretor-Geral, o ViceDiretor assumirá a Diretoria-Geral até que seja nomeado o novo
Diretor-Geral, na forma do art. 4".
Parágrafo único. Nas faltas e impedimentos do Diretor-Geral e
do Vice-Diretor, as funções de Diretor-Geral serão exercidas pelo
Diretor de Desenvolvimento do Ensino.
Art. 7" A Diretoria de Desenvolvimento do Ensino e as Unidades de Ensino Descentralizadas, serão dirigidas por Diretor, os Departamentos por Chefes, a Procuradoria Juridica por
Procurador-Chefe, o Gabinete por Chefe, cujos cargos serão providos
na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos previstos neste artigo
serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos legais, por servidores por eles indicados e designados na forma da legislação em vigor.
CAPÍTULO UI
Da Composição dos Órgãos Colegiados
Art. 8" O Conselho Diretor, instituído nos termos da Lei n"
6.545, de 30 de junho de 1978, alterada pela Lei n" 8.948, de 8 de
dezembro de 1994, órgão deliberativo e consultivo da administração
superior do centro, é integrado por dez membros e seus respectivos
suplentes, todos nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto, sendo:
I
um representante do Ministério da Educação e do Desporto;

II
um representante de cada uma das Federações da Indústria, do Comércio e da Agricultura do Estado da Bahia;
III - um representante dos ex-alunos do Cefet (BA);
IV - um representante do corpo discente do Cefet (BA);
V - três representantes do Cefet (BA).
§ I" Os representantes do Conselho Diretor serão indicados, na
forma que dispuser o regimento interno, vedada a nomeação de
servidores do Cefet (BA), como representantes das Federações e do
Ministério da Educação e do Desporto.
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§ 2' A presidência do Conselho Diretor será exercida pelo Diretor-Geral que, na condição de membro nato, terá, além do voto
nominal, o de qualidade.
§ 3' A duração do mandato dos membros do Conselho Diretor
será estabelecida, na forma que dispuser o regimento interno.

Art. 9' O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão
consultivo do Cefet (BA), compor-se-á:
I

pelo Diretor-Geral e o Vice-Diretor do Cefet (BA);

II

pelo Diretor da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino;

III

pelo Chefe do Departamento de Relações Empresariais;

IV

pelos Diretores das Unidades de Ensino Descentraliza-

das;

V - pelos Chefes de Departamentos Acadêmicos da Diretoria
de Desenvolvimento do Ensino do Cefet (BA);
VI - por quatro representantes do corpo docente do Cefet (BA),
eleitos entre seus pares;
VII - por dois representantes do corpo discente do Cefet (BA),
eleitos entre seus pares, sendo um representante do ensino de 2' grau
e um do ensino superior.
Parágrafo único. A presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão será exercida pelo Diretor-Geral do Cefet (BA).

Art. 10. Conselho Empresarial, órgão consultivo e informativo
do Cefet (BA), compor-se-á:
I

II
UI

-

pelo Diretor-Geral e o Vice-Diretor do Cefet (BA);
pelo Diretor de Desenvolvimento do Ensino;
pelo Chefe do Departamento de Relações Empresariais;

IV
por dez empresários, cujas atividades estejam relacionadas com as habilitações do Cefet (BA);
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v - por dois representantes dos ex-alunos formados pelo Cefet
(BA), integrados no processo produtivo, correspondente à sua área de
formação.
Parágrafo único. A presidência do Conselho Empresarial será
exercida pelo Diretor-Geral do Cefet (BA).

Art. 11. As normas de funcionamento dos Conselhos de Ensino,
Pesquisa e Extensão, e Empresarial serão definidas no Regimento
Interno do Cefet (BA).
CAPÍTULOvr
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Do Órgão Executivo

Art. 12. À Diretoria-Geral, como órgão executivo da administração superior, compete dirigir e implementar a política do Cefet
(BA), nos planos administrativo, econômico-financeiro, de ensino,
pesquisa e extensão, em consonância com a legislação e diretrizes
superiores.
Seção II
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata
ao Diretor-Geral

Art. 13. Ao Gabinete compete assistir o Diretor-Geral em sua
representação política e social, incumbindo-se das atividades de comunicação social, de relaçôes públicas e do preparo e encaminhamento do expediente da Diretoria-Geral.
Seção tu
Dos Órgãos Seccionais

Art. 14. À Procuradoria Jurídica, órgão vinculado à AdvocaciaGeral da Uuião, compete:
I -

representar o Cefet (BA), judicial e extrajudicialmente;

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 3863-4011, set. 1995.

4003
II - apurar a liquidez e a certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial;

III -

exercer, no que couber, as competências estabelecidas no
10 de fevereiro de 1993.

art. 11 da Lei Complementar n" 73, de

Art. 15. Ao Departamento de Orçamento e Finanças, subordinado diretamente ao Diretor-Geral, compete coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades relacionadas a orçamento,
contabilidade e finanças.
Art. 16. Ao Departamento de Engenharia e Manutenção Geral,
órgão seccional do sistema de serviços gerais, diretamente subordinado ao Diretor-Geral, compete coordenar, supervisionar e orientar
a execução das atividades relacionadas a obras, manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis.
Art. 17. Ao Departamento de Administração de Material e
Patrimônio, órgão seccional dos sistemas de serviços gerais, diretamente subordinado ao Diretor-Geral, compete coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades relativas a material,
patrimônio, licitações, aquisição e alienação de bens e de serviços
gerais.
SeçãoN
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 18. À Diretoria de Desenvolvimento do Ensino compete
planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliara execução das
atividades de ensino em todos os seus niveis, no ámbito do Cefet (BA).
Art. 19. Ao Departamento de Relações Empresariais compete
planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar as atividades relativas à educação continuada, à orientação profissional, estágios de
alunos, acompanhamento de egressos, prestação de serviços, realização de pesquisas tecnológicas, desenvolvimento de projetos para o
sistema produtivo, bem como o relacionamento com as empresas e a
comunidade.
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Seção V
Das Unidades Descentralizadas

Art. 20. Às Unidades de Ensino Descentralizadas (Uned) compete desenvolver ações de ensino, pesqnisa e extensão, de administração geral, de pessoal e de integração comunidade-empresa, no
âmbito da respectiva unidade, na forma da legislação vigente.
Seção VI
Dos Órgãos Colegiados

Art. 21. Ao Conselho Diretor compete:
I - deliberar sobre a política do Cefet (BA), nos planos administrativo, econômico-financeiro, de ensino, pesquisa e extensão:
II - examinar e emitir parecer conclusivo referente às propostas de alteração do Estatuto e do Regimento Interno do Cefet (BA)
encaminhando-os ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto,
para as providências cabíveis;
III - aprovar, anualmente, o plano de ação, elaborado pela
Diretoria-Geral;
IV - deliberar sobre taxas, contribuições e emolumentos a
serem cobrados pelo Cefet (BA);
V - autorizar a aquisição de deliberar sobre alienação de
bens imóveis e a aceitação de subvenções, doações e legados;
VI - aprovar a concessão de títulos e outras dignidades:
VII - aprovar a organização didático-pedagógica dos cursos do
Cefet (BA), bem como aprovar a criação, transformação, suspensão e
extinção de cursos;
VIII - aprovar os contratos, acordos e convênios firmados com
entidades nacionais, internacionais e estrangeiras, que envolvam
contrapartida do Cefet (BA);
IX - apreciar as contas da Diretoria-Geral, emitindo parecer
conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros contábeis,
dos fatos econômico-financeiros e da execução orçamentária da receita e da despesa;
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x- organizar, por votação uninominal, lista sêxtupla destinada à escolha do Diretor-Geral, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, quanto ao
assunto:
XI- apreciar, em grau de recurso, as decisões e atos do Diretor-Geral, nos casos e formas definidas no regimento interno;
XII- deliberar sobre matérias de natureza administrativa que
lhes sejam submetidas pelo Diretor-Geral;
XIII - deliberar sobre os casos omissos ou sobre qualquer outro
assunto que lhe seja submetido pela Diretoria-Geral.
Art. 22. Ao Conselho de Ensino, Pesqnisa e Extensão compete
orientar a Diretoria-Geral nos assuntos de natureza didático-pedagógica, de pesqnisa e de extensão tecnológica.
Art. 23. Ao Conselho Empresarial compete orientar a Diretoria-Geral nos assuntos de integração do Cefet (BA) com o sistema
produtivo.
CAPÍTULÜV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Diretor-Geral
Art. 24. Ao Diretor-Geral incumbe:
I-

exercer a direção e fixar as diretrizes de ações do Cefet

(BA);
II - submeter à aprovação do Conselho Diretor os planos,
programas e projetos do Cefet (BA) e promover, quando conveniente,
as medidas necessárias à sua reformulação;

III-

firmar acordos, contratos e convênios;

IV - apresentar ao Conselho Diretor, anualmente, relatórios
referentes às atividades do Cefet (BA) e ao cumprimento da programação;
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v - manter intercâmbio com entidades governamentais e
instituições nacionais, estrangeiras e internacionais sobre matéria de
competência do Cefet (BA);
VI - submeter ao Conselho Diretor as matérias definidas
como de competência do colegiado, ou que dependam de sua aprovação;
VII - baixar atos executivos ou normativos, respeitando, no
que couber, o disposto neste estatuto e no regimento interno;
VIII - coordenar propostas de reelaboração e alteração do estatuto e do regimento interno do Cefet (BA);
IX - receber subvenções, doações ou legados, ouvido o Conselho Diretor,
X-

XI -

propor a criação de cursos extraordinários e de extensão;
propor a criação e extinção de cursos regulares;

XII - praticar os demais atos de administração, necessários à
implementação das atividades da Diretoria-Geral.

Seção II
Do Vice-Diretor
Art. 25. Ao Vice-Diretor incumbe:
I - assistir o Diretor-Geral nas questões que envolvam tomada de decisão sobre assuntos pertinentes à área de atuação do Cefet
(BA);
II - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas
e projetos do Cefet (BA), em articulação com as diretorias, propondo,
com base na avaliação de resultados, a adoção de providências relativas à reformulação dos mesmos;
III - substituir o Diretor-Geral em seus impedimentos legais
ou temporários;
IV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas
pelo Diretor-Geral.
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SeçãollI
Do Diretor de Desenvolvimento do Ensino
Art. 26. Ao Diretor de Desenvolvimento do Ensino incumbe
planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, controlar, acompanhar e
avaliar as atividades acadêmicas do Cefet (BA).

Seção IV
Dos Demais Dirigentes
Art. 27. Aos Chefes dos Departamentos de Orçamento e Finanças, de Engenharia e Manutenção Geral, de Administração de Material e Patrimônio e de Relações Empresariais, ao Chefe de Gabinete,
e ao Procurador-Chefe incumbe planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, controlar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das
respectivas unidades e exercer outras atribnições que lhes forem
conferidas pelo Diretor-Geral.
Art. 28. Aos dirigentes das Unidades de Ensino Descentralizadas incumbe planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, controlar,
acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas, de orçamento e
finanças, de engenharia e manutenção, e de material e patrimônio
dasUned.
CAPÍTULO VI
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

Seção I
Do Patrimônio
Art. 29. O patrimônio do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia é constituido:
I - pelas atuais instalações e pelos bens móveis e imóveis
provenientes da incorporação do Centro de Educação Tecnológica da
Bahia;
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11 - pelos bens e direitos adqniridos e dos que vier a adquirir
para cumprimento de seus objetivos, independentemente de autorização;

111 - pelos saldos de exercícios anteriores, observada a legislação em vigor.
Seção II
Dos Recursos Financeiros

Art. 30. Os recursos financeiros do Cefet (BA) são provenientes
de:
I - dotações que lhe forem anualmente consignadas no orçamento da União;
11 - dotações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser
concedidos pela União, Estados ou Municípios ou por qualquer entidade pública ou particular.

111 - remuneração de serviços prestados a entidades públicas
ou particulares, mediante contrato ou convênio, específicos;
IV - taxas, emolumentos e annidades que forem fixadas pelo
Conselho Diretor, observada a legislação pertinente;
V
VI -

resultado das operações de crédito e juros bancários;
receitas eventuais.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31. O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
estimulará o funcionamento de associações, congregando professores
e alunos, funcionários e pais de alunos, com a finalidade de desenvolver atividades culturais, de congraçamento, recreação e assistência.
Art. 32. O detalhamento da estrutura organizacional a que se
refere o art. 3·, as competências das unidades que a integram e as
atribuições de seus dirigentes serão fixadas em regimento interno, a
ser aprovado pelo Mínistro de Estado da Educação e do Desporto.
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ANEXOU
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções

Gratificadas do Centro Federal de Educação
Tecnológica da Bahia
Unidade

01
01
02
01

Diretoria-Gerai

Divisão
Serviço
Seção

Setor
Coordenação Geral de
Planejamento

Coordenait,0Geral de
Recursos umanos

Centro de Treinamento e
Desenvolvimento de
Recursos Humanos

Gabinete

Quant.

Denominação

Diretor-Geral

CDIFG

Assessor
Assistente

CD-2
CD-3
CD-4
FG-2

07
10
50
06
04
12
09

Coordenador-Técnico
Gerente
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
Chefe de Seção
Chefe de Setor

FG-1
FG-3
FG-4
FG-4
FG-5
FG-6
FG-S

01
01
01

Coordenador-Geral
Assistente
Secretário

CD-4
FG-2
FG-7

01
01
01

Assistente
Secretário

Vice-Diretor

Coordenador-Geral

01
01
01

Assistente
Secretário

01
02

Secretário

Chefe de Centro

Chefe de Gabinete

CD-4
FG-2
FG-7
CD-4
FG-2
FG-7
CD-4
FG-7

.
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Unidade

Quant.
01
01
01

Procuradoria Jurfdica

Departamento de Relações
Empresariais

Departamento de Engenharia e Manutenção Geral

Departamento de Administração de Material e Patrimânio

Diretoria de Desenvolvimento doEnsino
Departamento Acadêmico

Assistente
Secretário

01

Chefe de Departamento
Assistente
Secretário

CD-4
FG-2
FG-7

01
01

Chefe de Departamento
Secretário

CD-4
FG-7

01
01

Chefe de Departamento
Secretário

CD-4
FG-7

01
01

Chefe de Departamento
Secretário

CD-4
FG-7

01
05
05

Diretor
Chefe de Departamento

CD-3
CD-4
FG-3

01

01

Departamento de Orçamento e Finanças

CD/FG
CD-4
FG-2
FG-7

Denominação
Procurador-Chefe

Assistente

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos de Direção e Funções

Gratificadas do Centro Federal de Educação
.Tecnológica da Bahia
Código

Valor Unitário
(R$)

Quant.

Valor Total
(R$)

CD-2
CD-3
CD-4

1.828,99
1.585,91
945,95

01
02
16

1.828,99
3.171,82
15.135,20

Subtotal (1)

4.360,85

19

20.136,01
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Código

Valor Unitário
(R$)

Quant.

Valor Total
(R$)

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8

198,91
169,86
140,74
102,94
79,18
58,65
43,43
32,15

07
06
15
56
04
12
10
09

1.392,37
1.019,16
2.111,10
5.764,64
316,72
703,80
434,30
289,35

Subtotal (2)

825,86

119

12.031,44

Total (1+2)

5.186,71

138

32.167,45
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$
71.600.000,00, para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n? 9.083, de 11 de agosto de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$71.600.000,00 (setenta e um milhões e seiscentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento de dotação indicado no Anexo H
deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita do Fundo de Custeio de Programas de Habitação Popular,
conforme Anexo IH deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 12.9.1995, págs. 13472/13473.

(2) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
1.182.601,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$1.182.601,00 (um milhão, cento e oitenta e dois mil e seiscentos e um reais) para atender
à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo n deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 1º.9.1995, pégs. 13473.

(3) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1995(*)
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 2.100.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$2.100.000,00 (dois
milhões e cem mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(*) Retificado no DO de 20.9.1995 (pág. 4114 deste volume),
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Brasília, 31 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 12.9.1995, pág. 13473.

(4) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,

crédito suplementar no valor de R$
18.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização
contida no art. 6", incisoI, alínea a, da Lei nº 8.980,de 19 dejaneiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da Reserva de Contingência,
na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.9.1995, pág. 13474.
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(5) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,

crédito suplementar no valor de R$
149.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, incisos I, alínea a, e lI, da Lei nQ 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Ari. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 149.000,00 (cento e
quarenta e nove mil reais), para atender às programações indicadas
no Anexo I deste decreto.
Ari. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão punucados noDO de 12.9.1995, págs. 13474113475.

(6) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito

suplementar no valor de R$ 11.490.254,00,
para reforço de dotações consignadas no visente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a,da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lein' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 11.490.254,00 (onze milhões,
quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais),
para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na
forma do Anexo II!.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 31 de agosto de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicado noDO de 1º.9.1995, pág. 13475.

(7) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfere O art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
~~s arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n'' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais nO 561195, conforme consta do Processo nO 23123.002343/95-06, do Ministério da
Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Econômicas,
Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte, mantida pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (Fumec), com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(8) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Institui o ano de 1996 como o Ano Carlos Gomes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1° Fica instituído o ano de 1996, como oAno Carlos Gomes,
em comemoração ao centenário da morte do consagrado compositor
brasileiro Antônio Carlos Gomes, a transcorrer em 16 de setembro de
1996.
Art. 2° A coordenação das atividades relacionadas com o Ano
Carlos Gomes ficará a cargo do Ministério da Cultura.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 4 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
(9) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Revoga o Decreto de 11 de setembro de
1991, que declarou de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóveis urbanos que
menciona, situados na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, e de acordo com o art. 5·, inciso XXN, da
Constituição, combinados com os arts. 5·, alineah, e 6· do Decreto-Lei
n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'' 2.786, de 21 de
maio de 1956, e tendo em vista o que consta dos Processos GM n·
3.354, de 1991, e n· 2.877, de 1991, do Ministério da Justiça,
DECRETA:

Art. 1· Fica revogado o Decreto de 11 de setembro de 1991,
publicado no Diário Oficial da União do dia 12 seguinte, Seção I, pág.
19301, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação,
imóveis urbanos, com benfeitorias, situados na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, destinados ao funcionamento
do Tribunal Regional Federal da 4' Região, com sede naquela Capital,
em razão de não mais persistir o interesse público motivador da
referida declaração.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174· da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(10) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Revoga o Decreto de 24 de setembro de
1991, que declarou de utilidade pública, para

fins de desapropriação, imóvel urbano que
menciona, situado na Cidade de Londrina,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5º, inciso XXIV, da
Constituição, combinados com os arts. 5º, alínea h, e 6º do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956, e tendo em vista o que consta dos Processos GM nº
3.802, de 1991, do Miuistério da Justiça,
DECRETA:
Art. lº Fica revogado o Decreto de 24 de setembro de 1991,
publicado no Diário Oficial da Uuião do dia 25 seguinte, Seção I, pág.
20639, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação,
imóvel urbano, com benfeitorias, situado na Cidade de Londrina,
Estado do Paraná, destinado ao funcionamento da Vara da Justiça
Federal, em razão de não mais persistir o interesse público motivador
da referida declaração.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(11) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazendas São Marcos I e H, situados
no Município de Wenceslau Guimarães, Estado da Bahia, e dá outras providências.

Ccí.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazendas São
Marcos I e 11, com área global de 1.563,1013ha (um mil, quinhentos
e sessenta e três hectares, dez ares e treze centiares), situados no
Município de Wenceslau Guimarães, objeto dos registros n's R-I e
R-7, da Matrícula n' 1.041, do Livro 2, do Cartório de Registros de
Imóveis da Comarca de Gandu, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.
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(12) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Helena, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena,
com área de 2.802,8000ha (dois mil, oitocentos e dois hectares e
oitenta ares), situado no Município de Canindé, objeto do registro nº
R-1-2.754, fls. 01, do Livro 2, do Cartório de Registros de Imóveis da
Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. LeísRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(13) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cajueiro, situado 7W Municlpio de
Nova Soure, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cajueiro, com
área de 511,2500ha (quinhentos e onze hectares e vinte e cinco ares),
situado no Município de Nova Soure, objeto do registro nº R-8-3.676,
fls. 103, do Livro 2-U, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca
de Cipó, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia.187U:J):4Ul;j~4111,set.
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(14) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural denominado
Loanda, situado no Município de Itajuípe,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Loanda, com área de
408,4023ha (quatrocentos e oito hectares, quarenta ares e vinte e três
centíares), situado no Município de Itajuípe, objeto do registro n'
R-6-1l7, fi. 2, do Livro 02, do Cartório de Registros de Imóveis da
Comarca de Itajuípe, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. i:F U Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(15) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE

199~

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
AlmériaIPau D'Alho, situado no Municipio
de Jardim Olinda, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRE'::A:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Alméria / Pau D'Alho,
com área de 345,4700ha (trezentos e quarenta e cinco hectares e
quarenta e sete ares), situado no Município de Jardim Olinda, objeto
da matrícula nº 4.284, Livro 02, do Cartório de Registros de Imóveis
da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
1...IV1. LeU;
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xistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
~ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76 de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
pr~ferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(16) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Gleba 45, do Loteamento Rio Inajá, conhecido por Fazenda Grotão, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba 45, do Loteamento
Rio lnajá, conhecido por Fazenda Grotão, com área de 4.356,0000ha
(quatro mil, trezentos e cinqüenta e seis hectares), situado no Município de Santa Maria das Barreiras, objeto do registro nº R-1-943, do
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Livro 2-D, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(17) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Córrego da Lage, situado no Município de Mucurici. Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de
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f ereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
êXrrego da Lage, com área de 1.182,2400ha (um mil, cento e oitenta
e dois hect,?,es e vint~ e qu~tro ares), situado no Municípi~ de
l\fucuri ci, objeto dos r~gIstros n-s 1.187 e 1.119, fis: 248 e ~70, do Livro
3 F' R-I-238, fi. 38, Livro 2-1, R-I-448, fi. 18, do Livro 2-2, R-I-356, fi.
87 'Livro 2-F e R-2-1.187, fi. 118, Livro 2-E, do Cartório de Registros
de'lmóveis da Comarca de Mucurici, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
xistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
~ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76 de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
pr~ferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(18) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais sem denominação, desmembrados do Seringal Benfica, situados no Municlpio de Feijó, Estado do
Acre, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, os imóveis rurais sem denominação, desmembrados do Seringal Benfica, com área de 9.569,0000ha (nove mil, quinhentos e sessenta e nove hectares), situado no Município de Feijó,
objeto das matrículas n's 44, fls. 70170v e 155, dos Lívros 2-A e 2-C e
45, fls. 71/71v e 265v, dos Livros 2-Ae 2-B e dos registros nOs R-1-478,
fl. 150, do Livro 2-C; R-1-480, fl. 152, do Livro 2-C; e R-1-481, fl. 153,
do Livro 2-C, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Feijó,
Estado do Acre.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(19) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Engenho Novo e Agropar, situados no
Município de Cruz do Espírito Santo, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Engenho Novo e
Agropar, com área de 416,2220ha e 393,0000ha respectivamente,
totalizando 808,2220ha (oitocentos e oito hectares, vinte e dois ares
e vinte centiares) situados no Muuicípio de Cruz do Espírito Santo,
objeto dos registros nº R-I-54, fls. 50/50v, do Livro 2 e 330, fi. 40, do
Livro 2-B, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Cruz
do Espírito Santo, Estado da Paraíba,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(20) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Gameleira constituído pelos
Lotes 4-A (parte), 4-B, 4-C, 4-D (parte), 5, 9,
18,19,20,21 e 22, do Loteamento Sítio Velho
n!? 7, situado nos Municípios de Figueirópolis
e Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereIro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Gameleira,
constituído pelos Lotes 4-A (parte), 4-B, 4-C, 4-D (parte) 5, 9, 18, 19,
20,21 e 22, do Loteamento Sítio Velho, nº7, com área de 9.218,9533ha
(nove mil duzentos e dezoito hectares, noventa e cinco ares e trinta e
três centiares) situado nos Municípios de Figueirópolis e Formoso do
Araguaia, objeto dos registros nº R-7-127, R-7-128, R-7-129, R-5-133,
R-7-133, R-5-134, R-7-135, R-6-186, R-6-1076, R-5-1077, R-3-1079 e
matrícula n? 4881, fls. 127/129, 133/135 e 186 do Livro 2; fls. 110/111
e 113, do Livro 2-E, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca
de Formoso do Araguaia, e fls. 11, Livro 2-H, do CRI da Comarca de
Peixe, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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d que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
7~ de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
r~ferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamencom a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

r"

(21) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural composto
pelas propriedades denominadas Furado,
Mata do Baú, Mata do Mosquito, São Bento,
Laranjal, Mosquito, e Jacaré situados no
Municlpio de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural, composto pelas propriedades denominadas Furado, Mata do Baú, Mata do Mosquito, São Bento, Laranjal, Mosquito e Jacaré, com área de 1.575,7868ha (um mil,
quinhentos e setenta e cinco hectares, setenta e oito ares e sessenta
e oito centiares) situado no Município de Goiás, objeto dos registros
n' R-04-01, Livro 2-A; R-04-02, Livro 2-A; 146, Livro 2-A; R-2-231,
Livro 2-C; R-2-1.379, Livro 2-E; R-3-2.165, Livro 2-G; R-7-6.409; Livro
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2-Ve R-2-7.517, Livro 2-AB, do Cartório de Tabelionato I" de Notas
Registros Geral de Imóveis da Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(22) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Quinhão 08 e parte do Quinhão 09
designados F-i e F-2, situados no Município
de São Miguel do Taipú, Estado da Paraíba,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Quinhão 08 e
parte do Quinhão 09 designados F-1 e F-2, com área total de
659,8200ha (seiscentos e cinqüenta e nove hectares e oitenta e dois
ares) situados no Município de São Mignel do Taípú, objeto dos
registros nº R-13, R-14, R-15, R-16, R-17,R-18, R-19 do Livro 3-E, da
matrícula 856, do Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pilar, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(23) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Palmeiras, situado no Município de
Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras,
com área de 4.948,6566ha (quatro mil, novecentos e quarenta e oito
hactares, sessenta e cinco ares e sessenta e seis centiares), situado no
Município de Nioaque, objeto dos registros n''s R-I e R-2, Matrícula
n" 542, do Livro 2, Fichas 00112 e 00114, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,4 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(24) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constitutdo
das propriedades Engenhos Mangueira, Parnazo e Souza, situado no Município de Água
Preta, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das propriedades Engenhos Mangueira, Parnazo e Souza com área total de 2.399,6904ha
(dois mil, trezentos e noventa e nove hectares] sessenta e nove ares e
quatro centiares) situado no Município de Agua Preta, objeto das
matrículas nOs 157, fls. 79, do Livro 2-B; 186, fl. 8, do Livro 2-C; 187,
fl. 8, do Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Água Preta, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas " os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995

4038
(25) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desaproprioçõo, em favor da Fundação
Universidade Federal de Viçosa, o imóvel que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 23123.001693/95-74,
DECRETA:
Art. 1º É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Fundação Universidade Federal de Viçosa, a
casa do ex-Presidente da República Arthur da Silva Bernardes,
tombada pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelo Decreto
Estadual nº 29.399, de 21 de abril de 1989, e sua respectiva área de
terreno, de 1.198,00 m2, situado à Praça Silviano Brandão nº 69, na
cidade de Viçosa-MG, matrícula nº 3014 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Viçosa, Estado de Minas Gerais, com finalidade de ali ser instalado o Centro de Estudos Históricos da Universidade Federal de Viçosa.
Art. 2º Fica a Fundação Universidade Federal de Viçosa autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação
do imóvel de que trata este decreto, em seu favor, com utilização de
recursos próprios.
Art. 3º A desapropriação a que se refere este decreto é considerada de urgência, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n' 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
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(26) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulista de Energia Elétrica (CPEEA a área
de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
enaalíneafdo art. 5° do Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n'' 2.786, de 21 de-maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1°Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Energia Elétrica
(CPEE), a área de terra de propriedade particular, no total de
143,99ha, necessária à implantação do canteiro de obras e reservatório da usina hidrelétrica denominada PCR Rio do Peixe, nos Municípios de São José do Rio Pardo e Divinolândia, Estado de São Paulo,
de acordo com o projeto e planta constantes do Processo nO
27100.002259/88-65.
Parágrafo único. Á área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
_ tem início no Ponto de nO 1, na margem esquerda do Rio do
Peixe, na linha de referência da barragem projetada; segue no sentido
montante, pelo polígono que define o limite de aquisição, com as
seguintes direções e distâncias: Ponto 1 para PT1, AZ 327°19'17" e
distância de 30,88m; do Ponto PT1 para PI, AZ 320°59'13" e distância
de 49,99m; do Ponto PI para 8, AZ 55°00'06" e distância de 236,70m;
do Ponto 8 para 7, AZ 93°03'59" e distância de 112,16m; do Ponto 7
para 11, AZ 61°41'57" e distância de 88,58m; do Ponto 11 para 12, AZ
77°28'16" e distância de 73,75m; do Ponto 12 para 13, AZ 81°10'08" e
distância de 224,502m; do Ponto 13 para 14, AZ 55°31'15" e distância
de 100,68m; do Ponto 14 para 15, AZ 101°18'36" e distância de 61,18m;
do Ponto 15 para 16, AZ 155°29'33" e distância de 74,77m; do Ponto
16 para 17, AZ 169°49'28" e distância de.79,25m; do Ponto 17 para 18,
AZ254°51'32"e distância de 176,l1m; do Ponto 18 para 19 AZ224°24'55"
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e distância de 277,20m; do Ponto 19 para 20, AZ 193'52'11" e distância
de 166,86m; do Ponto 20 para 21, AZ 1563'04'21" e distância de
96,16m; do Ponto 21 para 22, AZ 47'17'26" e distância de 106, 15m; do
Ponto 22 para 23, AZ 142'28'51" e distância de 141,21m; do Ponto 23
para 24,AZ 91°03'39" e distância de 108,02m; do Ponto 24 para 25,
AZ 115°12'04" e distância de 37,576m; do Ponto 25 para 26, AZ
181°41'35" e distância de 406,17m; do Ponto 26 para 27, AZ 93°15'26"
e distância de 246,39m; do Ponto 27 para 28, AZ 117°45'31" e distância
de 128,82m; do Ponto 28 para 29, AZ 157°42'10" e distância de
300,46m; do Ponto 29 para 30, AZ 97°11'57" e distância de 95,75m; do
Ponto 30 para 31, AZ 53°25'10" e distância de 198,00m; do Ponto 31
para 32, AZ 107°56'47" e distância de 259,63m; do Ponto 32 para 33,
AZ 84°33'35" e distância de 147,66m; do Ponto 33 para 34, AZ
51°48'05" e distância de 77,62m; do Ponto 34 para 35, AZ 62°07'28" e
distância de 136,88m; neste ponto deixa o Município de São José do
Rio Pardo e entra no Município de Divinolândia; do Ponto 35 para
36A, AZ 123°11'35" e distância de 127,72m; do Ponto 36A para o Ponto
36, AZ 123°36'11" e distância de 134,357m; do Ponto 36 para 37, AZ
162°33'10" e distância de 220,127m; do Ponto 37 para 38, AZ
254°03'17" e distância de 43,68m; do Ponto 38 para 39, AZ 199°47'56"
e distância de 159,42m; do Ponto 39 para 40, AZ 166°37'32" e distância
de 146,98m, do Ponto 40 para 41, AZ 191'30'50" e distância de 330,65;
do Ponto 41 para 42, AZ 198°11'57" e distância de 76,84m; do Ponto
42 para 43, AZ 224°01'44" e distância de 83,45m; do Ponto 43 para 44,
este ponto é o limite máximo de aquisição, passando para a margem
direita do Rio do Peixe, no sentido ajusante, AZ 195°22'35" e distância
de 82,97m; do Ponto 44 para 45, AZ 340°31'24" e distância de 86,98m;
do Ponto 45 para 46, AZ 346°12'33" e distância de 113,26m; do Ponto
46 para 47, AZ 11°59'49" e distância de 81,78m; do Ponto 47 para 48,
AZ 358°04'49" e distância de 358,20m; do Ponto 48 para 49, AZ
1°38'46" e distância de 174,07m; do Ponto 49 para 50, AZ 330°40'46"
e distância de 167,45m; nesse ponto deixa o Município de Divinolãndia e passa para o Município de São José do Rio Pardo; segue, do Ponto
50 para 51, AZ 284002'10" e distância de 70,09m; do Ponto 51 para 52,
AZ 244°15'33" e distância de 186,50m; do Ponto 52 para 53, AZ
271°55'19" e distância de 298,17m; do Ponto 53 para 54, AZ 241°52'35"
e distância de 269,941m; do Ponto 54 para 55, AZ 262°56'47" e
distância de 254,637m; do Ponto 55 para 56, AZ 321°06'47" e distância
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.

4041
de 161,418m; do Ponto 56 para 57, AZ 271'14'19" e distância de
185 043m; do Ponto 57 para 58, AZ 332'18'02" e distância de
225:887m; do Ponto 58 para 59A, AZ 305'32'16" e distância de
86 023m; do Ponto 59A para 59, AZ 343'06'05" e distância de
165 130m; do Ponto 59 para 60, AZ 7'00'24" e distância de 360,693m;
do Ponto 60 para 61, AZ 277'18'21" e distância de 157,277m; do Ponto
61 para 62, AZ 329'58'54" e distância de 103,94m; do Ponto 62 para
63, AZ 227'48'31" e distância de 375,217m; do Ponto 63 para 64A, AZ
132'30'38" e distância de 32,55m; do Ponto 64A para 64, AZ 218'17'25"
e distância de 96,829m; do Ponto 64 para 65, AZ 225'51'18" e distância
de 94,763m; do Ponto 65 para 66, AZ 24'51'49" e distância de 90,377m;
do Ponto 66 para 67, AZ 28'13'02" e distância de 93,059m; do Ponto
67 para 68, AZ 330'15'18" e distância de 64,49m; do Ponto 68 para o
ponto 3, AZ 325'55'43" e distância de 94,358m; onde atinge a delimitação do canteiro de obras; do Ponto 3 para o Ponto 4, AZ 284'44'26"
e distância de 232,219m; do Ponto 4 para o Ponto 5, AZ 343'47'01" e
distância de 302,800m; do Ponto 5 para o Ponto 6, AZ 78'43'28" e
distância de 327,318m; do Ponto 6 para o Ponto 9, AZ 357'52'44" e
distância de 81,055m; do Ponto 9 para o Ponto 10, AZ 65'41'44" e
distância de 34,014m; do Ponto 10 para o Ponto 1, AZ 56'59'28" e
distância de 77,814m; onde teve início esta descrição.
Art. 2' A Companhia Paulista de Energia Elétrica (CPEE) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata no art. l' deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão
provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1995, 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(27) DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1995
Institui o Prêmio Direitos Humanos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica instituído o Prêmio Direitos Humanos, a ser concedido, anualmente, pelo Governo Federal, com o apoio da iniciativa
privada, às pessoas físicas ou jurídicas cujos trabalhos ou ações
merecerem especial destaque nas áreas de promoção e defesa dos
direitos humanos no Brasil.
Art. 2' O Ministro de Estado da Justiça baixará as instruções
necessárias para concessão do Prêmio Direitos Humanos, ao prazo de
45 dias contados da publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(28) DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Ação
Social Católica de Cerquilho, com sede na
cidade de Cerquilho (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. I" da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. I" do seu
regulamento aprovado pelo Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
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1'> ão Social Católica de Cerquilho, com sede na Cidade de Cerquilho,

i~ado de São Paulo, portadora do CGC n' 47.255.302/0001-74 (Prosso MJ n? 19.279/93-61);

c:

p.ssociação Fraternidade e Equilíbrio, com sede na Cidade de Três
Corações, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
18.987.933/0001-80 (Processo MJ n' 17.619/93-47);
p.ssociação de Promoção Assistencial e Cultural, com sede na Cidade
de Brasília, Dis~to Federal, portadora do CGC n'' 26.994.210/0001-36
(Processo MJ n- 26.216/94-42).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(29) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Distribui os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. l' da Lei n' 8.098, de 27 de novembro de 1990, e no art. 4', §
1', da Lei n' 7.622, de 9 de outubro de 1987, alterada pela Lei n'8.194,
de 25 de junho de 1991,
DECRETA:
Art. l' São distribuídos os efetivos de Oficiais dos seguintes
Corpos e Quadros da Marinha para 1996:
I - Corpo da Armada
Almirantes-de-Esquadra
05
Vice-Almirantes
16
Contra-Almirantes
28
Capitães-de-Mar-e-Guerra
184
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Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
11- Corpo de Fuzileiros Navais
Almirante-de-Esquadra
Vice-Almirante
Contra-Almirante
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
111- Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Vice-Almirante
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
IV - Corpo de Intendentes da Marinha
Vice-Almirante
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
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532
704
327
242
01
02
04
47
85
125
160
142
80
01
03
25
55
80
132
60
01
04
47
106
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Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
.V - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Vice-Almirante
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
c) Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
VI - Quadros de Oficiais auxiliares da Marinha
a) Quadro de oficiais Auxiliares da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra

163
215
107
77

01
04
30

65

95
140
125
06
20

51
81
55
03

06
24
35
30

03
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Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

12
60

Capitães-Tenentes

145

Primeiros-Tenentes
100
Segundos-Tenentes
100
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra

01

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

04
23

40

Primeiros-Tenentes

47

Segundos-Tenentes
VlI - Quadros Complementares de Oficiais da Marinha
a) Quadro Complementar do Corpo da Armada (QC-CA)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

40

02
18
119

Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes

163

85

b) Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais (QC-EN)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
01

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

,

06

38
45

Primeiros-Tenentes
33
c) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha
(QC-IM)
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CapitãO-de-Mar-e-Guerra
01
Capitães-de-Fragata
09
Capitães-de-Corveta
62
Capitães-Tenentes
82
Primeiros-Tenentes
44
d) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais (QC-FN)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
02
Capitães-de-Fragata
09
Capitães-de-Corveta
58
Capitães-Tenentes
85
Primeiros-Tenentes
27
VIII - Quadro de Capelães da Marinha
Capitão-de-Mar-e-Guerra
01
Capitães-de-Fragata
03
Capitães-de-Corveta
05
Capitães-Tenentes
08
Primeiros-Tenentes
00
Segundos-Tenentes
13
IX- Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO)
Capitães-de-Corveta
100
Capitães-Tenentes
193
Primeiros-Tenentes
144
Segundos-Tenentes
84
x- Quadro de Oficiais Temporários
a) Médicos da Reserva Não-Remunerada
Primeiros-Tenentes
58
Segundos-Tenentes
101
b) Dentistas da Reserva Não-Remunerada
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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Primeiros-Tenentes
30
Segundos-Tenentes
42
c) Farmacêuticos da Reserva Não-Remunerada
Primeiros-Tenentes
19
Segundos-Tenentes
08
d) Candidatos ao Quadro Complementar do Corpo da Armada
Segundos-Tenentes '"
72
e) Candidatos ao Quadro Complementar do Corpo de Engenhaí,
ros e Técnicos Navais
Segundos-Tenentes
08
f) Candidatos ao Quadro Complementar do íJorpo de Intendentes da Marinha
Segundos-Tenentes
36
g) Candidatos ao Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros
Navais
Segundos-Tenentes
'" 36
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
(30) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Medicina Veterinária do Centro de Ensino
Superior de Valença, com sede na Cidade de
Valença, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set, 1995.
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arts. 47, da Lei n Q 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
DOs eto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
D:eto n Q 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
ProcesSo n Q 23001.000683/85-07, do Ministério da Educação e do
DesPorto,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do Curso de Medicina
Veterinária, a ser ministrado pelo Centro de Ensino Superior de
Valença, mantido pela Fundação Educacional D. André Arcoverde,
com sede na Cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174Q da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(31) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Comunicação Social da Escola Superior de
Propaganda e Marketing, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nO 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n Q 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000656/90-93, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. F Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, a ser
Ooj. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):401;1-4111, sec.
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ministrado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, mantida pelo Centro de Estudos de Comunicação e Mercado, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(32) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Secretariado Executivo da Faculdade de
Ciências Administrativas, Contábeis e Jurídicas, com sede na Cidade de Ponta

Porã/MS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15, do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.000022/92-66, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Secretariado Executivo, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas, Contábeis e Jurídicas, mantida pela Congregação
Missionária do Santíssimo Redentor, com sede na Cidade de Ponta
Porã, Estado de Mato Grosso do Sul.
VVJ.. Lrt;$S
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(33) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade Salvador de Direito,
com sede na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n' 23033.000662/90-18, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade Salvador de Direito, mantida pela
Sociedade de Ensino Superior da Bahia, com sede na Cidade de
Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed.Brasil.Brasflta, 187(9):4013-4111, set.
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(34) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Transfere para o âmbito do Ministério

da Indústria, do Comércio e do Turismo a
Comissão lnterministerial do Álcool (Cinal),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I" A Comissão Interministerial do Álcool (Cinal), constituída pelo Decreto de 27 de outubro de 1993, é transferida para o
âmbito do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 2" Os arts. 2º e 3" do Decreto de 27 de outubro de 1993, que
constitui a Comissão Interministerial do Álcool (Cinal), passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" A comissão de que trata O artigo anterior será
integrada por um representante de cada Ministério a seguir
indicado:
I

da Indústria, do Comércio e do Turismo, que a pre-

sidirá;

11
III

IV
Agrária;

de Minas e Energia;
da Fazenda;
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma

V - da Ciência e Tecnologia;
VI - do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;

VII - do Planejamento e Orçamento.
§ lº Os representantes e seus suplentes serão indicados pelos
titulares das respectivas Pastas e designados pelo Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 2"
Colo Leis Rep. Fed. Braeu, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.
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Art. 3· A Secretaria de Política Comercial do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo dará o apoio técnico e
administrativo necessário ao funcionamento da Cinal.
Parágrafo único
»
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Dorothea Werneck
(35) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 15.631.766,00, em favar do extinto
Ministério do Bem-Estar Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea b, da Lei n· 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. lº Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do extinto
Ministério do Bem-Estar Social, crédito suplementar no valor de R$
15.631.766,00 (quinze milhões, seiscentos e trinta e um mil e setecentos e sessenta e seis reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1994.
Ocr. LeIS
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Art. 3Q Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da extinta Fundação Centro Brasileiro para Infân,
cia e Adolescência, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174Q da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 13.9.95, pág. 14124.

(36) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 752.019,00, para

reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n Q 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 752.019,00 (setecentos e cinqüenta e dois mil e dezenove reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013·4111, set. 1995.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 13.9.95, pág.14125.

(37) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no' valor
de R$ 310.311. 739,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea b, da Lei n· 8.980,de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 310.311.739,00 (trezentos e dez milhões, trezentos e onze mil e
setecentos e trinta e nove reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, proveníentes de superavit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1994.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Minístério da Previdência e Assistência Social,
na forma do Anexo H deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 13.9.95, págs. 14125/14126.

(38) DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Sociais da Faculdade Cdndido
Rondon, com sede na Cidade de Cuiabá, Betado de Mato Grosso.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nO 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nO 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nO 23001.000631190-62, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Sociais, licenciatura plena e bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade Cândido Rondon, mantida pela Associação Educacional Presidente Dutra, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.
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(39) DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração, da Escola Superior de Pro-

paganda e Marketing, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro (RJ).

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts.47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15, do
Decreto nO 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nO 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nO 23001.000657/90-56, do Ministério da Educação e do
DespOrto,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing; mantida pelo Centro de Estudos de Comunicação e Mercado,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
(40) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de Cíências Administrativas, Econômicas e Contdbeis de Guaxupé, com sede na Cidade de
Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasu.Brasiua• .LO/l..l1j:1:l\H.:l"",*.L.L.L, ::11::';1"
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confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15, do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.000541190-71 do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1e Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis de Guaxupé, mantida pela Fundação Educacional Guaxupé, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza

(41) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Santa M~ situado no Município de Tapes,
Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
\...i01. LeIS
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DECRETA:

Art.
Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Marta, com
área de 356,3740 ha (trezentos e cinqüenta e seis hectares, trinta e
sete ares e quarenta centiares), situado no Município de Tapes, objeto
do registro n 2 R-1l-824, do Livro 2-U, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Tapes, Estado do Rio Grande do SuL
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n2
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
12

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
(42) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Belford
Roxo, com sede na Cidade de Belford Roxo,
Estado do Rio de Janeiro.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n 2 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. lWD
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Processo n Q 23001.000314190-18, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Belford Roxo, mantida
pela Sociedade de Ensino Superior Prof", Fernanda Bicchieri Soares,
com sede na Cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
(43) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Abrace
- Associação Brasileira Para o Adolescente
e a Criança Especial, com sede na Cidade de
São Paulo (SP), e outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constitnição, e tendo em vista o
disposto no art. 1Q da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1Q
do seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n Q 50.517, de 2 de maio
de 1961,
DECRETA:

Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Abrace - Associação Brasileira Para oAdolescente e a Criança Especial,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nQ 62.024.12010001-86 (Processo MJ n Q 19.807/94-17);
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):401;;·4111, set, 1995.
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/lj da Social a Criança Desamparada, com sede na Ciaaae ae oarva-

d u Estado da Bahia, portadora do CGC nº 13.507.42110001-55 (Proors'o MJ nº 1.369/94-13);
ces
C ntro Comunitário Imaculada Conceição, com sede na Cidade de
B:asíli a, Distri~o Federal, portadora do CGC nº 26.510.552/0001-33
(ProcessoMJ n- 822/95-28);
Ceutro de Recuperação Jovem, com sede na Cidade de Alvorada,
Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº 92.519.552/000129 (Processo MJ nº 4.120/94-41);
Obra Kolping Estadual de Santa Catarina, com sede na Cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nº
83.389.718/0001-49 (Processo MJ nº 15.253/93-26);
Sociedade Civil Colégio Sant'Ana, com sede na Cidade de Itaúna,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 21.260.427/0001-07
(Processo MJ nº 18.936/94-16);
(outras entidades.)
Sociedade Hospital São Sebastião Mártir, com sede na Cidade de
Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº
98.591.19010001-90 (Processo MJ nº 23.841194).

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
(44) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 298.849,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasíj.Brasílía, lH7(9):4U13-4111, set. 1995
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o VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n' 9.087, de 21 de agosto de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédit~
suplementar no valor de R$ 298.849,00 (duzentos e noventa e oito mil,
oitocentos e quarenta e nove reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.95, pág. 14279.

(45) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 1.595.434,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lII, alínea b, da Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.

4063
DECRETA:

Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 1.595.434,00 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta e quatro reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, indicado no Anexo II deste
decreto, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Fundação Roquette-Pinto, na forma do Anexo II
deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.95, pág. 14279.

(46) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor
da Câmara dos Deputados, créditosuplementar
no valor de R$ 1.376.000,00, para reforço de
dotaçõesconsignadas nos vigentesorçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
Cal. Leis Rep. "M. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 1.376.000,00 (um milhão, trezentos e
setenta e seis mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artign
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.95, pág. 14280.

(47) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Altera dispositivos do art. lOdo Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1 e de outubro

de 1986.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 8", § 1", e 38, parágrafo único, da Lei n" 7.501, de 27 dejunho
de 1986,
DECRETA:
Art. 1Q O art. 10 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 1"de outubro de 1986, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10
..
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§ 2' Na hipótese de que trata o parágrafo ÚIÚCO do art. 51,
serão observados os seguintes procedimentos para avaliação das
aptidões e da capacidade do servidor para o exercício do cargo de
carreira funcional do Serviço Exterior:
a) durante o Programa de Formação e AperfeiçoamentoPrimeira Fase (Profa-I), o funcionário será avaliado pelo Instituto Rio Branco e pelas chefias imediatas semestralmente nas
atividades de formação e desempenho funcional, sendo advertido
em caso de insuficiência;

(FI. 2 do Decreto que Altera dispositivos do art. 10 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior aprovado pelo Decreto n' 93.325,
de l' de outubro de 1986).
b) no correr do último semestre do Profa-I, os relatórios
relativos aos períodos de avaliação serão submetidos pelo Diretor
do Instituto Rio Branco ao Secretário-Geral das Relações Exteriores, que os encaminhará ao Ministro de Estado das Relações
Exteriores com seu parecer;

c) o parecer mencionado na alínea anteríor considerará
obrigatoriamente as advertências recebidas e as insuficiências
da avaliação média, se houver;
d) desse parecer, se contrário à confirmação, será dada vista
ao servidor pelo prazo de cinco dias;

e) apreciando os pareceres e as defesas, o Ministro de Estado
das Relações Exteriores aprovará o resultado do Profa-I e submetê-lo-á ao Presidente da República para homologação por
decreto.
§ 3' O Profa-I será regulamentado mediante portaria do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

§ 4' O funcionário do Serviço Exterior que não for aprovado
no estágio probatório será exonerado, ou, se gozar de estabilidade
no Serviço Público Federal, reconduzido ao cargo anteriormente
ocupado, desde que vago este.»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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Brasília, 14 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
(48) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor da Justiça Eleitoral e da justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$
5.023.254,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e II, da Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n' 8.890, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 5.023.254,00 (cinco
milhões, vinte e três mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no no de 15.9.95, págs ..14280/14283.
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(49) DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Lagoa do Junco, situado no Municipio de
Tapes, Estado do Rio Grande do sul, e dá
outras providências.

o VICE-PRESIDENTE_DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuíções que lhe
confere os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa do Junco, com
área de 789,9417 ha (setecentos e oitenta e nove hectares, noventa e
quatro ares e dezessete centiares), situado no Município de Tapes,
objeto do registro R-9-2.904, do Livro 2-AK, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Tapes, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 14 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
(50) DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (que.
tro milhões de reais), para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da Atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos, estão publicados no DO de 18.9.95, págs. 14353/14354.
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(51) DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$
2.603.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 2.603.000,00 (dois
milhões, seiscentos e três mil reais), para atender à programação
constante do anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 18.9.95, pág. 14354.

(52) DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São João, situado no Município de
Itapipoca, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastna,
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o VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da Lei
n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos das arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São João, com
área de 1.21O,0000ha (um mil, duzentos e dez hectares), situado no
Município de Itapipoca, objeto da Matrícula n" 1/204 e avo 2/204, fi.
204, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, no forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
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(53) DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Grossos, situado no Município de
Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar n? 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Grossos,
com área de 1.857,3000ha (um mil, oitocentos e cinqüenta e sete
hectares e trinta ares), situado no Município de Santa Quitéria, objeto
dos Registros nOs R-2-2.953 e R-2-2.954, ambos do Livro 2-A, do
cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Quitéria,
Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
.
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 15 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
(54) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1995
Declara luto oficial

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituíção, e
Considerando o falecimento do Senhor Antôuío Marques da Silva
Mariz, no exercício do cargo de Governador do Estado da Paraíba;
Considerando que, no desempenho das elevadas missões que lhe
foram cometidas, ao longo de sua brilhante carreira de político e
administrador, prestou relevantes serviços à Nação,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial, em todo País, por três dias,
a partir da data da publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo
falecimento do Senhor Antônio Marques da Silva Mariz.
Brasília, 18 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
(55) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio da União do imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituíção Federal, e tendo em vista
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.
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. disposto no art. 1°, inciso lI, da Lei nO 5.972, de 11 de dezembro de
~973 alterada pelas Leis nOs 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584,
de 24 de outubro de 1978, e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o registro, em nome da União, do terreno localizado à Avenida Mauro Ramos, no Município de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, mantido em sua posse há mais de 20
(vinte) anos, sem contestação ou reclamação administrativa, feita por
terceiros, ocupado pela Escola Técnica Federal de Santa C~tarina, a
quem continuará jurisdicionado, com área de 1O.688,25m , pertencente à Circunscrição Judiciária do Cartório do 1° Oficio de Registro
de !móveis da Comarca daquele Município, apresentando as seguintes dimensões e confrontações: frente - 40,00 metros, confronta com
a Avenida Mauro Ramos; fundos - 41,00 metros, confronta com
diversos proprietários; lado direito - 265,00 metros, confronta com
o Supermercado Imperatriz e diversos proprietários; lado esquerdo
_ 265,00 metros, confronta com a Escola Técnica Federal de Santa
Catarina, conforme Processos Protocolizados no Ministério da Fazenda sob os nOs 82.147/47 e 00986.001707/80.
Art. 2° A Secretaria do Patrimônio da União adotará as providências cabíveis, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, no
Estado de Santa Catarina, a fim de promover o respectivo registro no
Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, do imóvel de que
trata o artigo anterior.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen. Parente
(56) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o registro de imóvel em
nome da União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,
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o VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis nOs
6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de 1978,
7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o registro, em nome da Uuião, do imóvel
constituido por terreno e benfeitorias, situado na Rua Henrique
Bessa, nº 334, Centro, na Zona Urbana do Muuicípio de Acarape,
antigo distrito do Muuicípio de Redenção, no Estado do Ceará, mantido em sua posse nos últimos 20 anos, sem qualquer contestação ou
reclamação admiuistrativa feita por terceiros, quanto ao domínio ou
á posse, com a seguinte descrição: frente (ou alinhamento sul), confronta com a Rua Henrique Bessa, 27,45m, lado direito (ou alinhamento oeste), confronta com a Rua Valdemar Pinho, 33,00m; lado
esquerdo (ou alinhamento leste), confina com o imóvel pertencente a
Francisca Lima Barbosa, 33,00; fundos (ou alinhamento norte), confina com o imóvel nº 83, da Rua Valdemar Pinho, pertencente a M~
José Viana de Oliveira, 27,45m, perfazendo a área de 905,85m .
Benfeitorias: residual de um prédio em alvenaria, de tijolo e telha,
com par~des rebocadas e piso de cimento, com área construída de
250,00m , de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o nº 21014.001109/85-00.
Art. 2' O imóvel referido no art. l' deste decreto pertence à
Circunscrição Judiciária do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Redenção, Estado do Ceará.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
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(57) DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Cria Comitê Executivolnterministerial
com a finalidade de estabelecer diretrizes e
coordenar as ações relativas à proteção da
camada de ozônio.

O VICE-PRESlDENTE; DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica instituído o Comitê Executivo Interministerial Proz on, com as seguintes atribuições: .
I - coordenar as ações relacionadas à implementação do Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo de Substâncias que destroem a Camada de Ozônio (PBCO);
II - promover a atualização do PBCO, considerando o desenvolvimento científico e tecnológico, os aspectos econômicos e em
consonância com o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
destroem a Camada de Ozônio;

III - propor políticas e diretrizes, orientar, harmonizar e coordenar as ações relativas à proteção da camada de ozônio;
IV - coordenar a alocação de recursos necessários à implementação do PBCO;
V - coordenar a ação das Agências Implementadoras do Fundo Multilateral na execução do PBCO;
VI - promover a divulgação do PBCO e a participação da
sociedade na sua implementação.

Art. 2· O Comitê Executivo Interministerial será constituído
por um representante de cada Ministério a seguir indicado:
I -

da Indústria, do Comércio e do Turismo;

407{;

II

das Relações Exteriores;

III

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

IV

da Saúde;

fia;

V

VI
Legal;
VII -

da Ciência e Tecnologia;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
do Planejamento e Orçamento.

§ I" Os membros do Comitê serão designados pelo Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, mediante indicação
dos titulares dos órgãos representados.
§ 2' A coordenação do Comitê Executivo Interministerial será
exercida pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, por
intermédio de sua Secretaria de Política Industrial.
§ 3' Poderão ser convidadas, pela coordenação do Prozon, a
colaborar para a realização das atribuições do Comitê, entidades
nacionais e estrangeiras, pessoas de notório saber e também representantes brasileiros nos painéis de avaliação e nos comitês de opções
técnicas do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a
Camada de Ozônio.
§ 4' A participação no Comitê será considerada prestação de
serviços relevantes, não remunerada, cabendo aos órgãos nele representados prestar-lhe apoio técnico e administrativo.

Art. 3' O Comitê atuará de forma coordenada com a Comissão
Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável (Cides), criada
pelo Decreto n" 1.160, de 21 de junho de 1994.
Art. 4' Os trabalhos do Comitê Executivo serão executados até
31 de dezembro de 2001, em consonância com o prazo previsto para
implementação do PBCO.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9): 4013-4111, set. 1995.
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Brasília, 19 de setembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Neto
Ailton Barcelos Fernandes
Adib Jatene
Dorothea Werneck
José Serra
Lindolpho de Carvalho Dias
Gustavo Krause
Clóvis de Barros Carvalho
(58) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente. dos
Recursos Hfdricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$
12.681.810,00, para reforço de dotaçães consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n?8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazôuia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 12.681.810,00 (doze milhões, seiscentos e oitenta e um
mil, oitocentos e dez reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, ficam alteradas as receitas da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras
Contra a Seca, na forma dos Anexos IH e IV, deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.9.95, págs. 14633/14634

(59) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda RiachoNovo, situado no Município
de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item, V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado «Fazenda Riacho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):4013-4111, aet, 1995.
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Novo",com área de 1.620,0000ha (hum mil, seiscentos e vinte hectares), situado no Município de Santa Quitéria, objeto do registro nº
R_0l!384, Ficha 01, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
(60) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Todos os Santos, situado no Munictpio de Canindé, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993; e 2º, da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):4013-4111, set. 1995
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DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei n"
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20, da Lei n"8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Todos os Santos, com área
de 3.372,1538ha (três mil, trezentos e setenta e dois hectares, quinze
ares e trinta e oito centíares), situado no Município de Canindé, objeto
da Matrícula651, Registro n" 09, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
(61) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Poço da Onça, situado nos Municipios de Irauçuba e Miraíma, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.
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o VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Poço da Onça,
com área de 5.007,5000/ha (cinco mil, sete hectares e cinqüenta ares),
situado nos Municípios de Irauçuba e Miraíma, objeto dos Registros
nº 929, fi. 1, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itapajé, e nº 1.129, fi. 261, do Livro 2-D, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasü.Brasüra,
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(62) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominada
Barra, situado no Município de Itapiuna,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Barra, com área de
1.159,5569ha (um mil, cento e cinqüenta e nove hectares, cinqüenta
e cinco ares e sessenta e nove centiares), situado no Município de
Itapiuna, objeto das Transcrições nOs 8.469, fi. 100, do Livro 3-G, e
9.431, fl. 43, do Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Baturité, Estado do Ceará.
à

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
v.m. uns .nep. tred. Brasil, Brasília, 187(9): 4013-4111, set. 1995.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1995; 174' da 1ndependência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira
(63) DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Cacimbas, situado no Município de
Miraíma, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, alíneas a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cacimbas,
com área de 1.516,0000ha (um mil, quinhentos e dezesseis hectares),
situado no Município de Miraíma, objeto da Matrícula n' 1/202 e
Averbação n' 2/202, fi. 202, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferon,
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Eduardo de Andrade Vieira

(64) DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de R$
5.800.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na alínea a, inciso I e inciso II, do art. 6', da Lei
n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões
e oitocentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias do próprio órgão, indicada no Anexo II deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.
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Brasília, 21 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 22.9.95, pág. 14747.

(65) DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 20.208.263,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 20.208.263,00 (vinte milhões,
duzentos e oito mil, duzentos e sessenta e três reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 22.9.95, pág. 14747.
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(66) DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de R$ 774.505.187,00,
para reforço de dotações consignadas no ui.
gente orçamento

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lII, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de R$ 774.505.187,00 (setecentos e setenta e
quatro milhões, quinhentos e cinco mil, cento e oitenta e sete reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 22.9.95, pág. 14748.
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(67) DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar
no valor de R$ 577.264,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na alínea a, inciso I, do art. 6', da Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Administração
Federal Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de R$
577.264,00 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e
quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.

e

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
iodicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
-Iosé Serra
Os anexos estão publicados no DO de 22.9.95, pág.14749.
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(68) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Estância Jaguarão, situado noMunicipio de
Hulha Negra, Estado do Rio Grande do Sul
e dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância Jaguarão, com
área de 2.890,3550ha (dois mil, oitocentos e noventa hectares e trinta
e cinco ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Hulha
Negra, objeto das Matrículas n·s 5.139 (R-I), 5.140 (R-I), 5.141 (R-I)
e 5.704, todas do Livro 2, do Registro-Geral e 64:876, tI. 200, 64.880,
tI. 201 e 65.166, tI. 293, todas do Livro 3-AZ e 67.200, tI. 248, do Livro
3-BB, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bagé, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111,
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(69) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda NovoMundoe FazendaConquista, situados no Munidpio de Paulo
Ramos, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, item N, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazenda Novo
Mundo e Fazenda Conquista, com área de 2.554,7518ha e 1.862,3866
ha, respectivamente, totalizando 4.417,1384ha (quatro mil, quatrocentos e dezessete hectares, treze ares e oitenta e quatro centiares),
situados no Muuicípio de Paulo Ramos, objeto das Matrículas n''s 159,
fi. 81, e 160, fi. 82, ambos do Livro 3, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Paulo Ramos, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(70) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública o Circulo
de Amigos do Menino Patrulheíro Prof. Cid

da Silva César, com sede na cidade de São
Carlos(SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. I" da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935,
regulamentada pelo Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro Prof. Cid da Silva César,
com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, portador do
CGC n' 57.711.637/0001-77 (Processo MJ n' 17.871/93-56).
Externato Popular São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n'' 62.837.059/0001-96
(Processo MJ n? 19.843/94-72).
\...IOi. LeIS
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GruPO Força para Vencer, com sede na Cidade de Ceílândía, Distrito
Federal, portador do CGC n'' 01. 718.543/0001-01 (Processo MJ
ne 02.274/94-44).
Liga de Assistência Cristo Rei, com sede na Cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 43.975.580/0001-45 (ProcessO MJ n e 11.130/94-15).
Sociedade Pela Família, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, portadora do CGC n e 61.330.817/0001-12 (Processo MJ
ne 16.976/93-89).
Art. 2e Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995, 174 e da Independência e 107e
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
o

(71) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1995(*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 1.853.010,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6e, incisos I, alínea a, e Il, da Lei n e 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
(*)

Retificado naDO de 28.9.1995 (pág. 4115 deste volume).
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suplementar no valor de R$ 1.853.010,00 (um milhão, oitocentos e
cinqüenta e três mil e dez reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27-9-95, págs. 15056/15057.

(72) DECRETO DE 26 DE SETEMBRÔ DE 1995(*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nO 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
C*)

Retificado no DO de 28.9.1995 Cpág. 4115 deste volume).
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mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.9.95, pág. 15057.

(73) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Cria o Programa de Integração das Informações Criminais e dá outras providências.

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

Art. 1Q Fica criado, no âmbito do Ministério da Justiça, o Programa de Integração das Informações Criminais, que tem por objetivos:
I - integrar as informações criminais, por intermédio de rede
informatizada;
II -

estreitar a cooperação com os Estados.

Art. 2Q Participarão do Programa os órgãos de segurança federais e, mediante convênio de cooperação técnica entre a União e os
Estados, os demais órgãos previstos no art. 144 da Constituição, para
consecução dos objetivos de que trata o artigo anterior.
Coí. LeIS tcep. Ired. Brasu.Brastna,
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Art. 3° O Programa será constituído pelos Cadastros Nacionais
e Estaduais de Informações Criminais, de Mandados de Prisão, de
Armas de Fogo e de Veículos Furtados e Roubados.
Art. 4° O Programa contará com recursos da União e apoio
técnico dos órgãos públicos envolvidos diretamente com os cadastros
descritos no artigo anterior.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174° da Independência e 1070
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(74) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade So-

cial da União crédito suplementar no valor
de R$ 53.520,00, em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, inciso I, alínea a, da Lei nO 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do extinto
Ministério do Bem-Estar Social, crédito suplementar no valor de R$
53.520,00 (cinqüenta e três mil, quinhentos e vinte reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de cancelamento parcial de dotação indicada no
Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.9.1995, pág. 15199.

(75) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$ 29.119.645,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.085, de 17 de agosto de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião, de que trata
a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor de Transferências
a Estados, Distrito Federal e Muuicípios - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$
29.119.645,00 (vinte e nove milhões, cento e dezenove mil, seiscentos
e quarenta e cinco reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set, 1995
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107.
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os Anexos estão publicados no DO de 29.9.1995, págs. 15199/15200.

(76) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de R$1.500.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.9.1995, pág. 15200.

(77) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Cria a Comissão Nacional Permanente
de Defesa do Consumidor e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 55, §§ 1a e 3º,da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990,
DECRETA:
Art. 1· Fica instituída a Comissão Nacional Permanente de
Defesa do Consumidor, com a finalidade de assessorar a Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça na formulação e
condução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.
Art. 2º A Comissão será composta por um representante de
cada órgão e entidades abaixo indicados:
I - Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que a presidirá;

11 - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça;
111- Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro);
IV -

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saú-

de;
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v- Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério daAgri.
cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
VI- órgãos estaduais oficiais de defesa do consumidor;
VII - associações de fornecedores;
VIII - associações civis de defesa dos consumidores.
§ l' Os membros da comissão e respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro de Estado da Justiça, por indicação dos
titulares dos órgãos e entidades referidos no caput.
§ 2' Em seus impedimentos eventuais, o Presidente da Comissão será substituído pelo Diretor do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor.
§ 3' A participação na Comissão será considerada de relevante
interesse público, não ensejando remuneração de qualquer espécie.
§ 4' Perante a Comissão, poderá atuar um representante do
Ministério Público Federal.
Art. 3' Compete Comissão:
à

I - elaborar, revisar e atualizar as normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços;
II - emitir pareceres, por solicitação da Secretaria de Direito
Econômico, que visem a uniformizar ou a orientar decisões relevantes
no âmbito da defesa do consumidor.
Art. 4' Cabe ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor assegurar o suporte administrativo para consecução dos objetivos da Comissão.
Art. 5' O Presidente da Comissão poderá convidar autoridades,
técnicos, membros de entidades públicas e privadas de defesa do consumidor, bem como representantes de fornecedores de produtos e serviços,
para que prestem esclarecimentos e informações durante as reuniões.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.

(78) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ipanema, situado no Município de
Alto Santo Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 , da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 , da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ipanema, com
área de 6.480,OOOOha (seis mil, quatrocentos e oitenta hectares),
situado no Município de Alto Santo, objeto da Matrícula n" 40,
Registro 1, Livro 2A, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Alto Santo, Estado do Ceará.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Co!. Leis Rep. Fed. Brasit.Brasflia, 187(9):4013-4111, set. 1995
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(79) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoado Mato, situado no Munia.
pio de Aracati, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa do
Mato, com área de 3.370,0000/ha (três mil, trezentos e setenta hectares), situado no Município de Aracati, objeto da Matricula n" 380 e do
Registro n" 18, fi. 159, do Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Aracati, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
coi, Leis jcep.

~·ed.
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(80) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Terra Nova, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Terra Nova, com área
de 3.072,7100/ha (três mil, setenta e dois hectares e setenta e um
ares), situado no Município de Morada Nova, objeto da Matrícula nº
3, fls. 3 e 3v., do Livro 2-A, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Russas, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995

4102
(81) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural dena:
minado Fazenda Madalena, situado no Mu.
nicípio de Madalena, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Madalena, com área de 800,0000/ha (oitocentos hectares), situado no Município de Madalena, objeto dos Registros n's 5.563, fi. 79, do Livro
3-1, e 6.586, fi. 82, do Livro 3-J, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este dscreto.entra-em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.

4103
(82) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Barbada, situado no Município de Morada
Nova, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Barbada, com área de
4.162,0000Iha (quatro mil, cento e sessenta e dois hectares), situado
no Município de Morada Nova, objeto da Matrícula n' 283, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Morada Nova, Estado do
Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasíha,

U37(~):4Ul:1~4111,set.
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(83) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Serrinha e Santa Maria, situado no
Municfpio de Itatim, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serrinha e
Santa Maria, com área de 1.160,7000/ha (um mil, cento e sessenta
hectares e setenta ares), situado no Município de Itatira, objeto da
Matrícula n· 2.240, R-I, Ficha 1, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal; preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, aet, 1995.

4105
(84) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Irapuá de Cima, situado no Munictpío de Crateús, Estado do Ceará, e dá outras pronidéncíos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°, da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°, da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Irapuá de
Cima, com área de 6.401,4900/ha (seis mil, quatrocentos e um hectares e quarenta e nove ares), situado no Município de Crateús, objeto
do Registro nO 01/891, fi. 32, do Livro 2-A, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Crateús, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187l~):4013-4111,set, 1995

4106
(85) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Sítio Jardim, situado no Munictpio de Forfim, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Jardim, com
área de 777,7700/ha (setecentos e setenta e sete hectares e setenta e
sete ares), situado no Muuicípio de Fortim, objeto da Matrícula 1.455
e Registro n' R-1-1.455, fi. 255, do Livro 2-E, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Aracati, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.

4107
(86) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa da Serra, situado no Município deCaucaia, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PJ:tESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n. 76, de 6 de julho de 1993,
.
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8. 629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa da
Serra, com área de 3.005,0000/ha (três mil, e cinco hectares), situado
no Município de Caucaia, objeto da Matrícula n" 464, Fichas 01 a 03,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Caucaia, Estado
do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4U1:1-4111, set. .rsec

4108
(87) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956.
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa variável de
quatro a vinte metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada SE Trevo - SE Paineiras (2' etapa), em 138 kV,
com origem na subestação Trevo e término na estrutura n' 7-4 (nova)
da linha de transmissão SE Trevo - Entroncamento, localizada no
Muuicípio de Campinas, Estado de São Paulo, necessária à passagem
de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n' 48100.000367/94-30.
Art. 2' Fica reconhecida a conveuiência de instituição da servidão admiuistrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. I"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
~UL
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Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto amigável ou judicialmente, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(88) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo S.A.. a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alinea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786,
de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra situada na faixa de
treze metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada RAE Japi, em 138 kV, com origem na torre nº 231 da
linha de transmissão Pirituba-Vila Rami 1-2 e término na estação
transformadora de distribuição Japi, localizada no Muuicípio de
Jundiaí, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº
48100.002482/95-20.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessioná.
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegra.
ficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(89) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Cesp - Companhia Energética
de São Paulo, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995.
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Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Jales - Santa Fé do Sul, em 138 kV, com origem na subestação
Jales e término na subestação Santa Fé do Sul, localizada nos Municípios de Jales e Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, necessária à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n" 48100.002385/95-73.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art.. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4013-4111, set. 1995
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Art. 33

.

§ 1· ..., assim como o Departamento Geral de Administração,
da Secretaria de Assuntos Estratégicos....

Leia-se:
Art. 33
.
§ 1· ..., assim como o Departamento de Administração Geral,
da Secretaria de Assuntos Estratégicos...
(*) Publicada no no (Edição Extra) de 26.8.1995, (v. Coleçiü> das Leis, Brasília,
187/8): 3243 ago. 1995).
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José Serra,

leia-se:
Andrea Sandro Calabi
(*l Publicadas no DO de 27.9.1995 (págs:3728, 3740, 3755, 3767, 3769, e 3787,
deste volume),

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(3) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
2.100.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republica-se a seguir o Anexo I por ter saído com incorreção.

o anexo está publicado naDO de 20 de setembro de 1995, pág. 14551.

(*) Publicado naDO de 12.9.1995 (pág. 4015 deste volume).
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Abre ao Orçamento Fiscal da Uniõo, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 1.853.010,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.
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Na página 15056, segunda coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
(*) Publicado naDO de 27.9.1995 (pág. 4091 deste volume).

(72) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1995(*)
Abre ao Orçamento da Seguridade da
União, em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$
500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Na página 15057, primeira coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
(*) Publicado no DO de 27.9.1995 (pág. 4092 deste volume).
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Svenska Handelsbanken. Publicada no DO de 20 de setembro de 1995.

3854

44 -

Resolução de 19 de setembro de 1995 - Autoriza o Município do Rio
de Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Municípiodo Rio de Janeiro (LFTM-Rio), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária, vencfvel no segundo semestre de 1995. Publicada no DO de 20 de setembro de 1995.

3856

45 -

Resolução de 21 de setembro de 1995 - Autoriza a União a prestar
garantia em operação de crédito externo a ser contraída pelo Município de Curitiba (PR) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 120,000,000.00 (cento e vinte milhões
de dólares norte-americanos) equivalente a R$10a.OOO.OOO,OO (cento
e oito milhões de reais), em valores de 14 de julho de 1995, bem como
autoriza o Município de Curitiba (PR) a contratar a referida operação
de crédito, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do
Projeto de Transporte Urbano de Curitiba. Publicado no DO de 22 de
setembro de 1995
".........................................................

3859

DECRETOS
1.615 - Decreto de 31 de agosto de 1995 - Promulga o Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate
à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e da República Oriental do
Uruguai, de 16 de setembro de 1991. Publicado no DO de Isde setembro
de 1995.

3863

1.616 - Decreto de 4 de setembro de 1995 - Altera valores constantes do
anexo ao Decreto nº 1.583, de 3 de agosto de 1995, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro de
1995............................

3864

1.617 - Decreto de 4 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a organização e
o funcionamento do Conselho Nacional do Trabalho, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro de 1995.

3866
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1.618 - Decreto de 5 de setembro de 1995 - Altera alíquotas incidentes
sobre operações de crédito do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
Publicado no DO de 6 de setembro de 1995
.
1.619 - Decreto de 6 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das concessões outorgadas no período 186211980», n'" 11, entre
Brasil e Equador, de 23 de junho de 1995. Publicado no DO de 8 de
setembro de 1995
.
1.620 - Decreto de 6 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n 2 25, entre Brasil e Peru, de 27 de junho de 1995. Publicado noDO de
8 de setembro de 1995
.
Decreto
de
6
de
setembro
de
1995
Dispõe
sobre
a
execução
do
1.621
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordode Complementação Econômica
n 2 27, entre Brasil e Venezuela, de 27 de junho de 1995. Publicado no
DO de 8 de setembro de 1995
.
1.622 - Decreto de 6 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de'Alcance Parcial de "Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980,),n 2 10 (protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 22 de junho de 1995.
.
Publicado no DO de 8 de setembro de 1995
1.623 - Decretode8desetembrode 1995-Altera o art. 85 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n2 91.030, de 5 de março de 1985.
Publicado no DO de 11 de setembro de 1995
.
1.624 - Decreto de 8 de setembro de 1995 - Promulga o Acordo sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático,Consular, Administrativo e Técnico,entre oGoverno
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia,
de 14.4.1993. Publicado no DO de 11 de setembro de 1995
.
1.625 - Decreto de 8 de setembro de 1995-PromulgaoAcordo de Cooperação
para a Redução da Procura, Combate à Produção e Repressão ao Tráfico
Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, de 7 de
maio de 1991. Publicado.no DO de 11 de setembro de 1995
.
1.626 - Decreto de 8 de setembro de 1995 - Promulga o Acordo sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai, de 11 de junho de 1993. Publicado no DO de 11
de setembro de 1995
.
1.627 - Decreto de 8 de setembro de 1995 - Promulga o Acordo sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, entre o Gc<';01. LeIS
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vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Chile, de 26 de março de 1993. Publicado no DO de 11 de setembro de

1995..

3878

1.628 - Decreto de 11 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n 2 5, no
Setor da Indústria Quimica, entre Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e
Venezuela, de 30 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 12 de
setembro de 1995
"...................................................

3879

1.629 - Decreto de 11 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo de Adequação ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
n? 10 Revisado, entre Brasil e Colômbia, de 10 de julho de 1994.
Publicado no DO de 12 de setembro de 1995................

3881

1.630 - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a atualização do
valor fixado no art. 12 da Lei n!! 8.197, de 27 de junho de 1991, que
disciplina a transação nas causas de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de setembro de 1995.

3882

1.631 - Decreto de 12 de setembro de 1995 -Promulga o Acordo Comercial,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Polônia, de la de maio de 1993. Publicado no DO de 13
de setembro de 1995.

3882

1.632 - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Promulga o Acordo de
Cooperação Cultural e Educacional, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, de 26 de
outubro de 1989. Publicado no DO de 13 de setembro de 1995.

3883

1.633 - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Promulga o Acordo sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Equador, em 22 de junho de 1993. Publicado no DO de 13 de setembro

de 1995........................................................................................................

3884

1.634 - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Promulga o Ajuste Complementar ao Acordo Sanitário, de 16.07.71, sobre Cooperação e Intercâmbio de Tecnologia de Saúde, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, de 21 de julho de 1992.
Publicado no DO de 13 de setembro de 1995
.,.

3885

1.635 - Decreto de 14 de setembro de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 14 de
setembro de 1995.

3886

1.636 - Decreto de 14 de setembro de 1995 - Institui a hora de verão, em
parte do Território Nacional, no período que indica. Publicado no DO
de 14 de setembro de 1995.

3887
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1.637 - Decreto de 15 de setembro de 1995 - Altera o art. 42 do Decreto n 2
1.445, de 5 de abril de 1995, que dispõe sobre a concessão de
ajuda-de-custo e de transporte aos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais. Publicado no DO de
".....................................
18 de setembro de 1995

3888

1.638 - Decreto de 18 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a exclusão, do
Programa Nacional de Desestatizaçãc, criado pela Lei n" 8.031, de
12.04.90, da participação acionária da Petrobrás Química S.A. Petroquisa na Petrocoque S.A. Indústria e Comércio. Publicado no DO
de 19 de setembro de 1995
,..........

3889

1.639 --.: Decreto de 18 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatiaação (PND), da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás). Publicado noDO de 19 de setembro
de 1995.
1.640 - Decreto de 19 de setembrode.Lâêõ-c- Dá nova redação ao art. 22 do
Decreto n" 840, de 22 de junho de 1993, que dispõe sobre a organização
e o funcionamento do Conselho Nacional de Imigração. Publicado no
DO de 20 de setembro de 1995..................................................................

3890

3891

1.641 - Decreto de 21 de setembro de 1995 -Altera valores constantes do
Anexo ao Decreto nl! 1.583, de 3 de agosto de 1995, que dispõe sobre a
programação orçamentária e fmanceira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativ-áaos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de setembro de
1995.

3892

1.642 - Decreto de 25 de setembro de 1995 -Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério dos Transportes e dá outras providências.
Publicado no DO de 26 de setembro de 1995.

3893

1.643 - Decreto de 25 de setembro de 1995 -Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério do Trabalho e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de setembro de 1995.

3916

1.644 - Decreto de 25 de setembro de 1995 -Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de setembro de 1995. .......

3937

1.645 - Decreto de 26 de setembro de 1995 - Concede indulto, comuta
penas, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de setembro de
1995.

3959

Decreto de 26 de setembro de 1995 - Regulamenta o controle e a
fiscalização sobre produtos e insumos quimicos que possam ser destinados à elaboração da cocaína, em suas diversas formas e outras
substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou

1.646 -
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psíquica, de que trata a Lei ne 9.017, de 30 de março de 1995. Publicado
no DO de 27 de setembro de 1995.

3965

1.647 - Decreto de 26 de setembro de 1995 - Regulamenta as Leis nss
7.862, de 30 de outubro de 1989, 8.029, de 12 de abril de 1990, 8.031,
de 12 de abril de 1990, 8.250, de 24 de outubro de 1991, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de setembro de 1995.
1.648 - Decreto de 27 de setembro de 1995 - Altera dispositivos do Regimento Interno do Conselho Monetário Nacional (CMN), aprovado pelo
Decreto n 21.307, de 9 de novembro de 1994. Publicado naDO de 27 de
setembro de 1995
,...................................................................

3988

1.649 - Decreto de 27 de setembro de 1995 - Altera dispositivos do Regimento Interno do Conselho Monetário Nacional (CMN), aprovado pelo
Decreto n 2 1.307, de 9 de novembro de 1994. Publicado no DO de 27 de
setembro de 1995.

3989

1.650 - Decreto de 27 de setembro de 1995 - Altera dispositivos do Regimento Interno da Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Ocmoc),
aprovado pelo Decreto n 2 1.304, de 9 de novembro de 1994. Publicado
no DO de 27 de setembro de 1995.
1.651 - Decreto de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema
Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde. Publicado
no DO de 29 de setembro de 1995.
1.652 - Decreto de 28 de setembro de 1995 -Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos de Direção e das Funções Gratificadas do
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

3984

3990

3992

3996

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 31 de agosto de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 71.600.000,00, para o fim que especifica. Publicado no DO de 12de setembro de 1995.....................................................
(2) - Decreto de 31 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 1.182.601,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no DO de 12 de setembro de 1995.

Decreto de 31 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 2.100.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de setembro de 1995.
Retificado no DO de 20 de setembro de 1995.
(4) - Decreto de 31 de agosto de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no

4013

4014

(3) -
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4015
4114

4129
valor de R$ 18.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de setembro de 1995...........
(5) - Decreto de 31 de agosto de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no
valor de R$ 149.000,00. para reforço de dotações consignadasnovigente
orçamento. Publicado noDO de 19 de setembro de 1995.
(6) -

4016

4017

Decreto de 31 de agosto de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 11.490.254,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 111 de setembro de 1995.

4017

(7) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas,
Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 5 de
setembro de 1995.

4018

(8) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 -Institui o ano de 1996 como o Ano
Carlos Gomes. Publicado no DO de 5 de setembro de 1995....................

4019

(9) -

Decreto de 4 de agosto de 1995 - Revoga o Decreto de 11 de setembro
de 1991, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação,
im6veis urbanos que menciona, situados na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 5 de setembro de
1995.

4020

(10) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Revoga o Decreto de 24
setembro de 1991, que declarou de utilidade pública, para fins
desapropriação, im6vel urbano que menciona, situado na Cidade
Londrina, Estado do Paraná. Publicado no DO de 5 de setembro
1995.

4021

(11) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os im6veis rurais denominados Fazendas São
Marcos I e lI, situados no Município de Wenceslau Guimarães, Estado
da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro
de 1995.

de
de
de
de

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Santa
Helena, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de setembro de 1995......................
(13) - Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Cajueiro,
situado no Município de Nova Soure, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de setembro de 1995......................

4021

(12) -

(14) -

4023

4022

Decreto de 4 de setembro de 1995 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o im6vel rural denominado Loanda, situado no
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Município de -Itejuípe, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 5 de setembro de 1995.............................................

4025

(15) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de refonna agrária, o imóvel rural denominado Alméria / Pau
D'Alho, situado no Município de Jardim Olínda, Estado do Paraná, e
dá outras providências. Publicado noDO de 5 de setembro de 1995...........

4026

(16) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba 45, do
Loteamento Rio Inajá, conhecido por Fazenda Grotão, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de setembro de 1995.

4027

(17) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido
como Córrego da Lage, situado no Município de Mucurici, Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
setembro de 1995
:........................

4028

(18) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, os imóveis rurais sem denominação, desmembrados do Seringal Benfica, situados no Município de Feijé, Estado do
Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro de

1995.............................................................................................................
(19) -

(20) -

(21) -

(22) -

4029

Decreto de 4 de setembro de 1995 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Engenho Novo
e Agropar, situado no Município de Cruz do Espírito Santo, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro

de 1995........................................................................................................

4030

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Gameleíra, constituído pelos Lotes 4-A (parte), 4-B, 4-C, 4-D (parte), 5, 9, 18,
19,20,21 e 22, do Loteamento Sítio Velho nº 7, situado nos Municípios
de Figueirópolis e Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro de 1995. ........

4032

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural, composto pelas propriedades
denominadas Furado, Mata do Baú, Mata do Mosquito, São Bento,
Laranjal, Mosquito e Jacaré, situado no Município de Goiás, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro de

1995.............................................................................................................

4033

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Quinhão 8 e
parte do Quinhão 9, designados F-I e F-2», situados no Município de
São Miguel do Taipú, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 5 de setembro de 1995.............................................

4034
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(23) -

Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras,
situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de setembro de 1995.
(24) - Decreto de 4 de setembro de 1995 - Declara de interesse social. para
fms de reforma agrária, o imóvel rural constituído das propriedades
Engenhos Mangueira, Parnazo e Souza, situado no Município de Água
Preta, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no
DO de 5 de setembro de 1995
"..
(25) - Decreto de 5 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Fundação Universidade
Federal de Viçosa, o imóvel que menciona. Publicado no DO de 6 de
setembro de 1995.
(26) -

Decreto de 5 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fms de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de
Energia Elétrica (CPEE), a área de terra que menciona. Publicado no
DO de 6 de selembro de 1995.

Decreto de 8 de setembro de 1995 - Institui o Prêmio Direitos
Humanos. Publicado no DO de 11 de setembro de 1995...........
(28) - Decreto de 8 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública aAção
Social Católica de Cerquilho, com sede na Cidade de Cerquilho (SP), e
outras entidades. Publicado no DO de 11 de setembro de 1995.

4035

4036

4038

4039

(27) -

Decreto de 12 de setembro de 1995 - Distribui os Efetivos de Oficiais
da Marinha para 1996. Publicado no DO de 13 de selembro de 1995. .....
(30) - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior de Valença, com sede na Cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro. Publicado
noDO de 13 de setembro de 1995 "
"...
(31) - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Comunicação Social da Escola Superior de Propaganda e
Marketing, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 13 de setembro de 1995.
(32) - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Secretariado Executivo da Faculdade de Ciências Administrativas, Contábeis e Jurídicas, com sede na Cidade de Ponta Porã
(MS). Publicado no DO de 13 de selembro de 1995.

4042

4042

(29) -

Decreto de 12 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito da Faculdade Salvador de Direito, com sede na Cidade
de Salvador, Estado da Bahia. Publicado no DO de 13 de setembro de
1995
,..........................
(34) - Decreto de 12 de setembro de 1995 - Transfere para o âmbito do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo a Comissão Interministerial do Àlcool (Cinal), e dá outras providências

4043

4048

4049

4050

(33) -
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(35) -

Decreto de 12 de setembro de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor deR$15.631. 766,00,
em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 13 de
setembro de 1995.

4053

(36) -

Decreto de 12 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 752.019,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO 13 de setembro de 1995.

4054

(37) -

Decreto de 12 de setembro de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de R$ 310.311.739.00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 13
de setembro de 1995.

4055

(38) -

Decreto de 13 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Sociais da Faculdade Cândido Rondon, com sede na
Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 14 de
setembro de 1995.

4056

(39) -

Decreto de 13 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração, da Escola Superior de Propaganda e Marketín, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ). Publicado no DO de 14
de setembro de 1995.

4057

(40) -

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis de Guaxupé, com sede na Cidade de
Guaxupé, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 15 de setembro
de 1995........................................................................................................

4057

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Declara de interesse social. para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Marta, situado
no Município de Tapes, Estado do Rio Grande do Sul. e dá outras
providências. Publicado no DO de 15 de setembro de 1995.

4058

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Belford Roxo, com sede
na Cidade de Belford Roxo. Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO
de 15 de setembro de 1995.

4059

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Abrace - Associação Brasileira Para o Adolescente e a Criança Especial, com sede na Cidade de São Paulo (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 15 de setembro de 1995....................................................

4060

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 298.849,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1995.

4061

(41) -

(42) -

(43) -

(44) -
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(45) -

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 1.595.434,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1995
.

4062

(46) -

Decreto de 14 de setembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 1.376.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 15 de setembro de 1995
.

4063

(47) -

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Altera dispositivos do art. 10
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
n Q 93.325, de 12 de outubro de 1986. Publicado naDO de 15 de setembro
de 1995
.

4064

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 5,023.254,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 15 de setembro de
1995
.

4066

(49) -

Decreto de 14 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa do Junco,
situado no Município de Tapes, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 15 de setembro de 1995
,

4067

(50) -

Decreto de 15 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, am favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de
setembro de 1995
, ,
,.. ",
,
, ..

4068

Decreto de 15 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 2.603.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de setembro
de 1995
.

4069

(52) -

Decreto de 15 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São João,
situado no Município de Itapípoca, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado noDO de 18 de setembro de 1995, ......",.......... ~

4069

(53) -

Decreto de 15 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Grossos,
situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1995..,........ "",,...

4071

Decreto de 18 de setembro de 1995 - Declara luto oficial. Publicado
no DO de 19 de setembro de 1995
".....................

4072

(48) -

(51) -

(54) -

Cal. Leis Repv Fed. Brasil.Brasília, 187(9):4117-41:18, set. 1!:J!:J5.
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(55) -

Decreto de 18 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a incorporação ao
patrimônio da União do imóvel que menciona. Publicado no DO de 19
de setembro de 1995
,......................................................

4072

(56) -

Decreto de 18 de setembro de 1995 - Dispõe sobre o registro de imóvel
em nome da União. Publicado no DO de 19 de setembro de 1995.

4073

(57) -

Decreto de 19 de setembro de 1995 - Cria Comitê Executivo Interministerial com a finalidade de estabelecer diretrizes e coordenar as
ações relativas à proteção da camada de ozônio. Publicado no DO de 20
de setembro de 1995.

4075

(58) -

Decreto de 20 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 12.681.810,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 21 de setembro de 1995.

4077

(59) -

Decreto de 20 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho
Novo, situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1995. ......
(60) - Decreto de 20 de setembro de 1995 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Todos os
Santos», situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1995.
(61) - Decreto de 20 de setembro de 1995 -Declara de interesse social,para fins
de reforma agrária) o imóvel rural denominado Fazenda Poço da Onça,
situadonos Municípios de Irauçuba e Miraíma, Estado do Ceará) e dáoutras
providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1995.
(62) - Decreto de 20 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Barra, situado no
Município de ltapiúna, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 21 de setembro de 1995...........................................
(63) -

4078

4079

4080

4082

Decreto de 21 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária) o imóvel rural denominado Fazenda Cacimbas,
situado no Município de Miraíma, Estado do Ceará) e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de setembro de 1995.

4083

(64) - .Decreto de 21 de setembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União)
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar
no valor de R$ 5.800.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de setembro de 1995. ........

4084

(65) -

Decreto de 21 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 20.208.263,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de setembro de 1995. ........
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4085

4135
(66) -

Decreto de 21 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
valor de R$ 774.505.187,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de setembro de 1995.
(67) - Decreto de 21 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 577.264,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de
setembro de 1995
,'
(68) - Decreto de 22 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância Jaguarão,
situado no Município de Hulha Negra, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de setembro de 1995.
(69) - Decreto de 22 de setembro de 1995 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Novo
Mundo e Fazenda Conquista, situados no Município de Paulo Ramos,
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
de setembro de 1995...................................................................................

(70) -

Decreto de 26 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública o
Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro Prof. Cid da Silva Cesar, com
sede na Cidade de São Carlos (SP), e outras entidades. Publicado no
DO de 27 de setembro de 1995..................................................................

Decreto de 26 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 1.853.010,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de setembro de 1995.
Retificado noDO de 28 de setembro de 1995.
(72) - Decreto de 26 de setembro de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 500.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigenteorçamento. Publicado noDO de 27 de setembro de 1995.
Retificado no DO de 28 de setembro de 1995.
(73) - Decreto de 26 de setembro de 1995 - Cria o Programa de Integração
das Informações Criminais, e dá outras providências. Publicado no DO
de 27 de setembro de 1995.

4086

4087

4088

4089

4090

(71) -

(74) -

(75) -

Decreto de 28 de setembro de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de R$ 53.520,00,
em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de
setembro de 1995
".......................................

4091
4115

4092
4115

4093

4094

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Abre ao.Orçamento Fiscal da
União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
Col.
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4136
especial no valor de R$ 29.119.645,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de setembro de
1995.............................................................................................................

(76) -

(77) -

(78) -

(79) -

(80) -

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
valor de R$ 1.500.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado DO DO de 29 de setembro de 1995.
Decreto de 28 de setembro de 1995 - Cria a Comissão Permanente
de Defesa do Consumidor, e dá outras providências. Publicado no DO
de 29 de setembro de 1995.
Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ipanema,
situado no Município de Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.
Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa do
Mato, situado no Município de Aracati, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.
Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Terra Nova, situado
no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

4095

4096

4097

4099

4100

4101

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Madalena, situado no Município de Madalena, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995. ......

4102

(82) -

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Barbada, situado
no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras provídências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

4103

(83) -

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serrinha
e Santa Maria, situado no Município de Itatira, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995. ......

4104

Decreto de 28 de setembro de 1995 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda lrapuá de
Cima, situado no Município de Crateüs, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

4105

Decreto de 28 de setembro de 1995 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sitio Jardim,
situado no Município de Fortim, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

4106

(81) -

(84) -

(85) -
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(86) -

(87) -

(88) -

(89) -

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda. Lagoa da
Serra, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará. e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1995....................

4107

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa. em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

4108

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para [ma de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

4109

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para [ma de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp
- Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 29 de setembro de 1995.

4110

RETIFICAÇÕES
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.090 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1995 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 26 de agosto de 1995 e retificada no
DO de 12 de setembro de 1995.

4113

1.125 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1995 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1995.
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.

3728
4114

1.128 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1995 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO
de 27 de setembro de 1995.
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.

3740
4114

1.129 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1995 - Altera a Lei n 2
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 27 de setembro de 1995.
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.

3755
4114
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4138
1.131 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1995 - Dispõe sobre
crédito rural, e dá outras providências. Publicada no no de 27 de
setembro de 1995
"
.

Retificada no DO de 28 de setembro de 1995

3767

.

4114

1.132 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1995 - Reduz a alíquota
do imposto de importação' para os produtos que especifica e dá outras
providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1995
.

3769

Retificada no DO de 28 de setembro de 1995

.

1.137 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1995 - Dispõe sobre a
aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empréstimos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos Fundos de Investimentos do Nordeste e da Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, e com recursos das Operações Oficiais de
Crédito, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro
de 1995
.
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995

4114

3787

..

4114

Decreto de 31 de agosto de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 2.100.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de Iº' de setembro de 1995
.

4015

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(3) -

Retificado no DO de 20 de setembro de 1995
(71) -

Decreto de 26 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 1.853.010,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
..
orçamento. Publicado no DO de 27 de setembro de 1995
Retificado no DO de 28 de setembro de 1995

(72)

4114

4091

.

4115

Decreto de 26 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 1.853.010,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
..
orçamento. Publicado no DO de 27 de setembro de 1995

4092

Retificado no DO de 28 de setembro de 1995

<';01.

.
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4115

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
Pág.
ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ADOLESCENTE E A
CRIANÇA ESPECIAL SÃO PAULO (SP)

-

Utilidade pública - Declaração.
(43) Decreto de 14 de setembro de 1995

4060

AÇÃO SOCIAL CATÓLICA DE CERQUILHO. CERQUILHO (SP).

Utilidade pública - Declaração.
(28) Decreto de 8 de setembro de 1995

,.....................

4042

..

3882

Vigésimo Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Chile,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n'! 1.628, de 11 de setembro de 1995....................................

3879

ACORDO COMERCIAL

-

Promulgação. Brasil e Polônia.
Decreto n 21.631, de 12 de setembro de 1995 ,

"

ACORDO COMERCIAL N' 5, NO SETOR DA INDÚSTRIA QuíMICA

-

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS NO PERíODO 196211980 N' 10
Terceiro Protocolo Adicional. Brasil e Colômbia.
Decreto n" 1.622, de 6 de setembro de 1995......................................

3874

V01. LeIS nep. r eu. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4U:S4, set. isso.

4140
ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS OUTORGADAS NO PERíODO 196211980 N' 11
-

Oitavo Protocolo Adicional. Brasil. Equador.
Decreto n" 1.619, de 6 de setembro de 1995......................................

3871

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N' 10 REVISADO
- Protocolo de Adequação. Brasil e Colômbia.
Decreto n(! 1.629, de 11 de setembro de 1995

3881

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICAN' 25
-

Terceiro Protocolo Adicional. Brasil e Peru.
Decreto n'21.620, de 6 de setembro de 1995

.

3872

"...........................

3873

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICAN' 27
-

Terceiro Protocolo Adicional. Brasil e Venezuela.
Decreto n" 1.621, de 6 de setembro de 1995

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
-

Promulgação, Brasil e Equador.
Decreto n'21.632, de 12 de setembro de 1995

3883

ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÔMICA
Brasil e Bulgária.
Decreto Legislativo n" lOS, de 31 de agosto de 1995.........................

3819

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A REDUÇÃO DA DEMANDA, PRE~NÇÃO no USO INDEVIDO E COMBATE À PROIlUÇÃO E AO
TAFICO ILICITOS DE ENTORPECENTES E SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS E SEUS PRECURSORES E PRODUTOS QUíMICOS IMEDIATOS
Promulgação. Brasil e Uruguai.
Decreto n" 1.615, de 31 de agosto de 1995.........................................

3863

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A REDUÇÃO DA PROCURA, COMBATE À PRODUÇÃO E REPRESSÃO DO TRÃFICO ILíCITO DE
DROGAS E SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS
Promulgação. Brasil e Portugal.
Decreto n'' 1.625, de 8 de setembro de 1995

".............

3876

ACORDO PARA CRIAÇÃO DE COMISSÃO MISTA DE COOPERAÇÃO
Texto - Aprovação. Brasil e Namíbia.
Decreto Legislativo n E 121, de 27 de setembro de 1995....................
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3832

4141
ACORDO PARA MANUTE!'ÇÃO DO CENTRO INTERAMERICANO DE
COMERCIALlZAÇAO
- Brasil e Organização dos Estado Americanos. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo nl? 108, de 12 de setembro de 1995...................

3822

ACORDO SANlTÃRIO DE 16.7.71, SOBRE COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIA DE SAúDE

-

Ajuste Complementar - Promulgação. Brasil e Paraguai.
Decreto n ll1.634, de 12 de setembro de 1995....................................

3885

ACORDO SOBRE O EXERCícIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR
PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

Promulgação
Brasil e Colômbia.
Decreto nl! 1.624, de 8 de setembro de 1995......................................
Brasil e Equador.
Decreto nl? 1.633, de 12 de setembro de 1995....................................
Brasil e Uruguai.
Decreto nl? 1.626, de 8 de setembro de 1995......................................

3875
3884
3877

AÇÚCAR

-

Abastecimento. Estoque.
Medida Provisória n' 1.123, de 22 de setembro de 1995

3724

ADICIONALAO FRETEPARAARENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE (AFRMM)
~

Legislação - Alteração.
Medida Provisória nº 1.141, de 28 de setembro de 1995

3797

ADMINISTRAÇÃO

-

Curso de graduação. Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Rio de Janeiro (0).
(39) Decreto de 13 de setembro de 1995

4057

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

Cargo em comissão. Função gratificada. Quantitativo.
Medida Provisória nº 1.143, de 29 de setembro de 1995
Contrato. Licitação. Normas. Legislação - alteração.
Medida Provisória nº 1.140, de 28 de setembro de 1995
Créditos. Cadastro - Regulamentação
Medida Provisória n'l1.142, de 29 de setembro de 1995

3811
3796
3803

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4142
-

Entidade -Extinção-Dissolução. Encargos. Legislação-Alteração.
Medida Provisória n Q 1.139, de 28 de setembro de 1995

3795

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
- Cargo em comissão - Criação - Reclassificação.
Medida Provisória nº 1.116, de 22 de setembro de 1995

3669

AGENTE PENITENCIÁRIO
- Cargo efetivo - Criação. Policial Civil do Distrito Federal.
Lei nf!.9.095, de 15 de setembro de 1995
:.........

3610

AJUDA DE CUSTO
- Transporte. Servidor público. Concessão - Alteração.
Decreto n 21.637, de 15 de setembro de 1995

3888

AJUDA SOCIAL Ã CRIANÇA DESAMPARADA. SALVADOR(BA)
- Utilidade pública - Declaração.
(43) Decreto de 14 de selembre de 1995...............

4060

ÁLCOOL
Abastecimento. Estoque. Exportação.
Medida Provisória n Q 1.123, de 22 de setembro de 1995
Comissão Intenninisteria1. Transferência. Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
(34) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................

3724

4052

APAE ver FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ÃREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA
- Inclusão. Município de São Bento do Sapucaí ~SP).
Lei n!! 9.097, de 19 de setembro de 1995
,......
ARGENTINA
Acordo Comercial n 2 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela.
Decreto nº 1.628, de 11 de setembro de 1995
ASSISTltNCIA AO MENOR ENFERMO (AME)
Contrato - suspensão. Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (FUFMS). Irregularidade.
Decreto Legislativo n!! 106, de 31 de agosto de 1995.........................
ASSISTltNCIA SOCIAL
Organização. Legislação - Alteração.
Medida Provis6ria n'21.117, de 22 de setembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

3631

3879

3820

3675

414:'1
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL BRASíLIA (DF)

-

Utilidade pública - Declaração.
(28) Decreto de 8 de setembro de 1995

ASSOCIAÇÃO FRATERNlDADE E EQUILíBRIO MS CORAÇÕES (MG)
- Utilidade pública - Declaração.
(28) Decreto de 8 de setembro de 1995
ATIVIDADE REMUNERADA
Corpo diplomático. Dependente. Acordo
Brasil e Chile.
Decreton Q }.627, de 8 de setembro de 1995......................................
Brasil e Colômbia,
Decreton Q 1.624, de 8 de setembro de 1995......................................
Brasil e Equador.
Decretonº 1.633, de 12 de setembro de 1995....................................
Brasil e Uruguai.
Decreto nº 1.626, de 8 de setembro de 1995......................................
ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial. Brasil e Polônia.
Decreto n'21.631, de 12 de setembro de 1995....................................
Acordo Comercial n 2 5, Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e
Venezuela.
Decreto n!l 1.628, de 11 de setembro de 1995....................................
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 196211980-n2 10. Brasil e Colômbia.
Decreto n Q 1.622, de 6 de setembro de 1995......................................
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 196211980- N211. Oitavo Protocolo Adicional.
Brasil e Equador
Decreto n Q 1.619, de 6 de setembro de 1995
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n!! 10 Revisado. Protocolo de Adequação. Brasil e Colômbia.
Decreto n'21.629, de 11 de setembro de 1995....................................
Acordo de Complementação Econômica ni' 25. Terceiro Protocolo
Adicional. Brasil e Peru.
Decreto n'21.620, de 6 de setembro de 1995......................................

4042

4042

3878
3875
3884

3877

3882

3879

3874

3871

3881

3872

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4144
-

Acordo de Complementação Econômica nl! 27. 'Ierceiro Protocolo
Adicional. Brasil e Venezuela.

Decreto nl:! 1.621, de 6 de setembro de 1995

3873

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional. Brasil e Equador.

Decreto n'l1.632, de 12 de setembro de 1995

3883

Acordo de Cooperação Econômica. Brasil e Bulgária.
Decreto Legislativo n H l 0S. de 31 de agosto de 1995.........................

3819

Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Táfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos
Químicos Imediatos. Brasil e Uruguai.
Decreto n' 1.615, de 31 de agosto de 1995.........................................

-

Acordo de Cooperação-para a Redução da Procura, Combate à
Produção e Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias
Psicotrópicas. Brasil e Portugal.

-

Acordo para Criação de Comissão Mista de Cooperação. Brasil e
Namíbia.

Decreto n 21.625, de 8 de setembro de 1995

Decreto Legislativo n 2121, de 27 de setembro de 1995....................
-

3863

3876

3832

Acordo para Manutenção do Centro Interamericano de Comercialização. Brasil e Organização dos Estado Americanos. Texto - aprovação.
Decreto Legislativo n 2 108, de 12 de setembro de 1995....................

-

Acordo Sanitário de 16.07.71, sobre Intercâmbio de Tecnologia de
Saúde. Ajuste Complementar. Brasil e Paraguai.

-

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico. Brasil e Colômbia.

-

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico. Brasil e Equador.

Decreto nl! 1.634, de 12 de setembro de 1995....................................

Decreto n' 1.624, de 8 de setembro de 1995......................................

Decreto nl!1.633, de 12 de setembro de 1995....................................

3822

3885

3875

3884

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular; Administrativo e
Técnico. Brasil e Uruguai.
Decreto n g 1.626, de 8 de setembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Braail, Braaília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

3877

4145
-

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico. Brasil e Chile.

Decreto n 21.627, de 8 de setembro de 1995......................................

3878

Atos bilaterais - Brasil e Alemanha - Aprovação.
Decreto Legislativo n 2109, de 12 de setembro de 1995...................

3823

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra a Mulher. Texto -Aprovação Belém (PA).
Decreto Legislativo n 2107, de 31 de agosto de 1995........................

3821

Convênio Internacional do Café de 1994. Texto - aprovação. Brasil
e Organização das Nações Unidas.
Decreto Legislativo n 2110, de 12 de setembro de 1995...................

3823

QuartoProtocolo Adicional Modificativo da Constituição da União
Postal Universal (UPUl e do Regulamento Geral da UPU. TextoAprovação.
Decreto Legislativo n 2119, de 27 de setembro de 1995

3830

ATOS BILATERAIS - BRASIL E ALEMANHA
Aprovação.
Decreto Legislativo n!! 109, de 12 de setembro de 1995...................

3823

B
BANCO DO BRASIL
Imposto de Renda -Programa. Exercícios de 1990 e 1991. Custos.
Ressarcimento.
Lei n' 9.089, de 31 de agosto de 1995................................................

3605

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB)
-

Ações - Emissão - Transferência. Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND).
Lei n' 9.094, de 14 de setembro de 1995...........................................

3609

BULGÁRIA
Acordo de Cooperação Econômica. Brasil.
Decreto Legislativo n!!105, de 31 de agosto de 1995........................

3819

Gol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4139-4184, set, 1995.

4146

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NÃO QillTADOS (CADIN)

-

Regulamentação.
Medida Provisória n 2J.142, de 29 de setembro de 1995

3803

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QillTADOS
CAFÉ

Convênio Internacional- 1994. Texto -Aprovação. Brasil e Organização das Nações Unidas.
Decreto Legislativo n'lllO, de 12 de setembro de 1995....................

3823

CAMADA DE OZÔNIO
- Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo de
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (PBCO). Comitê
executivo interministerial (PROZON) - criação',
(57) Decreto de 19 de setembro de 1995............................................

4075

cÃMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento Crédito suplementar.
(46) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
Lei nl! 9.090, de 5 de setembro de 1995..............................................

4063
3606

CARGO EM COMISSÃO

Advocacia-Geral da União.
Medida Provisória n!! 1.116, de 22 de setembro de 1995..................
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (Cefet/BA).
Decreto n!! 1.652, de 28 de setembro de 1995....................................
Ministério da Fazenda.
Medida Provisória n!! 1.116, de 22 de setembro de 1995..................
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Decreto n!! 1.644, de 25 de setembro de 1995....................................
Ministério do Trabalho.
Decreto n!! 1.643, de 25 de setembro de 1995
Ministério dos Transportes.
Decreto n!! 1.642, de 25 de setembro de 1995................................. .
GOl.
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3669
3996
3669
3937
3916
~Rg~

4147
Quantitativo. Administração Pública.
Medida Provisória nf! 1.143, de 29 de setembro de 1995.................

3811

Remanejamento. Ministério da Administração e da Reforma do
Estado (Mare). Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Peasoal de Nível Superior (Capes).
Decreto nº 1.635, de 14 de setembro de 1995....................................

3886

CARLOS GOMES

-

Comemoração. Centenário - 1996. Ministério da Cultura.
(8) Decreto de 4 de setembro de 1995

"............................

4019

..

3882

CAUSA JUDICIAL

-

União Federal. Valor ~ atualização.
Decreto n'21.630, de 12 de setembro de 1995

CENTRO COMUNITÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO. BRASíLIA (DF)

-

Utilidade pública - Declaração.
(43) Decreto de 14 de setembro de 1995

4060

CENTRO DE RECUPERAÇÃO JOVEM. ALVORADA (RS)

-

Utilidade pública - Declaração.

(43) Decreto de 14 de setembro de 1995

4060

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA (CefetlBA)

Estatuto. Quadro de Pessoal. Cargo de direção. Função gratificada.
Decreto n'l 1.652, de 28 de setembro de 1995....................................

3996

CHILE

Acordo Comercial nQ 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Decreto n Q 1.628, de 11 de setembro de 1995....................................

3879

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico. Brasil.
Decreto n Q 1.627, de 8 de setembro de 1995......................................

3878

CIllNClAS CONTÁBEIS

Curso de graduação.
Faculdade Belford Roxo. Belford Roxo (RJ).

(41) Decreto de 14 de setembro de 1995

".................................

4058

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):41::i9-4HS4, sct, rsso.

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
de Belo Horizonte. Belo Horizonte (MG).
(7) Decreto de 4 de setembro de 1995................................................

4018

CI~NClAS ECONÔMICAS

-

Curso de graduação. Faculdade de Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis de Guaxupé. Guaxupé (MG).
(40) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................

4057

CI~NClAS SOCIAIS

-

Curso de graduação. Faculdade Cândido Rondou. Cuiabá (MT).
(38) Decreto de 13 de setembro de 1995............................................

4056

CINDERELA LTDA.

-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Autorização. Colorado (PR).
Decreto Legislativo n 2112, de 26 de setembro de 1995....................

3825

CÍRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO PROF. CID DA
SILVA CÉSAR. SÃo CARLOS (SP)

-

Utilidade pública - Declaração.
(70) Decreto de 26 de setembro de 1995

:....

4090

Decreto n" 1.646, de 26 de setembro de 1995....................................

3965

COCAíNA

-

Produção. Produto químico - Controle e flscalíaação.

COLINHALFIN - EMPRESA DE RÁDIO DIFUSÃO LTDA.

-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Joinville (SC).
Decreto Legislativo nf!. 115, de 26 de setembro de 1995....................

3827

COLÔMBIA

-

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nl! 10 Revisado. Protocolo de Adequação. Brasil.
Decreto n 21.629, de 11 de setembro de 1995

-

3881

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n 1l10. 'Ierceírc Protocolo
Adicional. Brasil.
Decreto n!l1.622, de 6 de setembro de 1995......................................

-

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico. Brasil.
Decreto nf!. 1.624, de 8 de setembro de 1995

VU.L.

3874

~J.l:j

.n..t:p• .e eu. .orasu, orasura,

HH~l;I):4Hn'-41l:S4,set,

3875
1995.

4149
COMERCIALIZAÇÃO

-

Centro Interamericano - Manutenção. Acordo. Brasil e Organização dos Estado Americanos. Texto- Aprovação.
Decreto Legislativo n 910B, de 12 de setembro de 1995...................

3822

COMISSÃO INTERMINISTERIAL DO ÁLCOOL (CINAL)

-

Transferência. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
(34) Decreto de 12 de setembro de 1995

4052

COMISSÃO MISTA
De cooperação. Texto - Aprovação. Brasil e Namfbia.

Decreto Legislativo nº 121, de 27 de setembro de 1995...................

3832

De Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMPOF) - Regulamentação. Congresso Nacional

Resolução-CN n'l2, de 14 de setembro de 1995................................

3835

COMISSÃO .tdISTADE PLANOS, ORÇAMENTOS PúBLICOS E FISCALIZAÇAO (CMPOF)

-

Regulamentação. Congresso Nacional.
Resolução-CN n 9 2, de 14 de setembro de 1995................................

3835

COMISSÃO NACIONAL PERMANENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR

-

Criação. Ministério da Justiça.

(77) Decreto de 28 de setembro de 1995

4097

COMISSÃO TÉCNICA DA MOEDA E DO CRÉDITO (COMOC)

-

Regimento interno - Alteração.
Decreto n ll I .650. de 27 de setembro de 1995....................................

3990

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASlLERIO (LLOYDBRÁS)

-

Inclusão. Programa Nacional de Deseatatízaçãc (PND).
Decreto n 2 I .639, de 18 de setembro de 1995....................................

3890

COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

Curso de graduação. Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Rio de Janeiro (0).

(31) Decreto de 12 de setembro de 1995

4049

CONGRESSO NACIONAL

-

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMPOF) - Regulamentação.
Resolução-CN n 1l2. de 14 de setembro de 1995................................

3835

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasflía, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4150
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Comissão Técnica da Moeda e do Crédito - Regimento interno.
Decreto n!J.1.65D, de 27 de setembro de 1995
Regimento interno - Alteração.
Decreto n Q 1.649, de 27 de setembro de 1995....................................
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO
- Organização. Legislação - Alteração.
Decreto n s 1.640, de 19 de setembro de 1995....................................
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO
- Organização. Ministério do Trabalho.
Decreto no:! 1.617, de 4 de setembro de 1995
CONTRATO
Administração Pública. Legislação - Alteração.
~......
Medida Provisória n'l 1.140, de 28 de setembro de 1995
Suspensão. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(FUFMS). Assistência ao Menor Enfermo (AME). Irregularidade.
Decreto Legislativo n'l 106, de 31 de agosto de 1995.........................
CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICARA VIOL>:NCIA CONTRA A MULHER
- Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n!!107, de 31 de agosto de 1995".......................
CONV>:NIO INTERNACIONAL DO CAF>: DE 1994
- Texto - Aprovação. Brasil e Organização das Nações Unidas.
Decreto Legislativo n 2110, de 12 de setembro de 1995
".......
COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
- Acordo. Brasil e Equador.
Decreto n!! 1.632, de 12 de setembro de 1995
;..............
CR>:DITO ESPECIAL
- Estados, Distrito Federal e Municípios.
(75) Decreto de 28 de setembro de 1995
".............................
CR>:DITO RURAL
Encargos financeiros. Subvenção.
Medida Provisória nº 1.131, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)................................................
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.
CR>:DITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados.
Lei nl!.9.090, de 5 de setembro de 1995..............................................
(46) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................

CoL LeIS jtep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

3990

3989

3891

3866

3796

3820

3821

3823

3883

4095

3767
4114

3606
4063

411,1
Justiça do Trabalho.
(44) Decreto de-14 de setembro de 1995

(71) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado no DO de 27 de
setembro de 1995)
Retificado no DO de 28 de setembro de 1995.........................
Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho.
(48) Decreto de 14 de setembro de 1995

4061

4091
4115
4066

Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado.

(67) Decreto de 21 de setembro de 1995

4087

Ministério da Aeronáutica.

(65) Decreto de 21 de setembro de 1995
Ministério da Ciência: e 'Iecnología.
(4) Decreto de 31 de agosto de 1995..................................................
(3) Decreto de 31 de agosto de 1995 (publicado no DO de 19 de
setembro de 1995)
Retificado naDO de 20 de setembro de 1995.........................
Ministério da Educaçãoe do Desporto.Orçamento Fiscal da União.
Lei n 2 9.091, de 5 de setembro de 1995.............................................

4085
4016
4015
4114
3606

Ministério da Fazenda.

(50) Decreto de 15 de setembro de 1995
(51) Decreto de 15 de setembro de 1995

4068
4069

Ministério da Marinha.

(66) Decreto de 21 de setembro de 1995
(76) Decreto de 28 de setembro de 1995

4086
4096

Ministério da Previdência e Assistência Social.

(37) Decreto de 12 de setembro de 1995

4055

Ministério da Saúde.

(2) Decreto de 31 de agosto de 1995..................................................
(3) Decreto de 31 de agosto de 1995 (publicado no DO de V! de
selembro de 1995)
Retificado no DO de 20 de setembro de 1995.........................
(72) Decreto de 26 de selembro de 1995 (publicado no DO de 27 de
selembro de 1995)
Retificado no DO de 28 de setembro de 1995.........................
Ministério das Relações Exteriores.
(64) Decreto de 21 de selembro de 1995
Ministério do Bem-Estar Social (extinto).
(35) Decreto de 12 de setembro de 1995...........................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasüía, 187(9):41;;9-4US4, set.

4014
4015
4114
4092
4115
4084
4053
19~b.

4152
(74) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
MinistériodoMeioAmbiente,dosRecursosHídricose da Amazônia
Legal.
(58) Decreto de 20 de setembro de 1995............................................

4094

4077

Ministério do Planejamento e Orçamento.

(1) Decreto de 31 de agosto de 1995...................................................

4013

Ministério dos Transportes.

(5) Decreto de 31 de agosto de 1995...................................................
(36) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................

4017
4054

Presidência da República.

(45) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................

4063

CURSO DE GRADUAÇÃO
-

Administração. Escola Superior de Propaganda e Marketing. Rio

de Janeiro (RJ).
(39) Decreto de 13 de setembro de 1995............................................

4057

Ciências Contábeis.

Faculdade Belford Roxo. Belford Roxo (RJ).
(41) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................

4058

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
de Belo Horizonte. Belo Horizonte (MG).

(7) Decreto de 4 de setembro de 1995................................................
-

4018

Ciências Econômicas. Faculdade de Ciências Administrativas,

Econômicas e Contábeia de Guaxupé. Guaxupé (MG).
(40) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
Ciências Sociaia. Faculdade Cândido Rondon. Cuiabá (MT).
(38) Decreto de 13 de setembro de 1995............................................
Comunicação Social. Escola Superiorde Propagandae Marketing.
Rio de Janeiro (RJ).
(31) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................
Direito. Faculdade Salvador de Direito: Salvador(BA).
(33) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................

4057
4056

4049
4051

Medicina Veterinária. Centro de Ensino Superior de Valença. Valença (RJ).

(30) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................
-

4048

Secretariado Executivo. Faculdade de Ciências Administrativas,
Contábeis e Jurídicas. Ponta Porã (0).

(32) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................
Cal. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4050

4153

D
DÉCIMOS
- Criação. Servidor público civil. Remuneração.
Medida Provisória n'l.127, de 26 de setembro de 1995 ..,.............

3736

DEFESA DO CONSUMIDOR

-

ComissãoNacionalPermanentede DefesadoConsumidor - Criação.
(77) Decreto de 28 de setembro de 1995

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel Utilidede pública
São José do Rio Pardo e DivinoIândia (SP).
(26) Decreto de 5 de setembro de 1995
Viçosa (MG).
(25)Decreto de 5 de setembro de 1995
Imóvel. Utilidade pública - Revogação
Londrina (PR).
(lO) Decreto de 4 de setembro de 1995
Porto Alegre (RS).
(9) Decreto de 4 de setembro de 1995
Imóvel rural. Reforma agrária
Água Preta {FB).
(24) Decreto de 4 de setembro de 1995
Alto Santo (CE).
(78) Decreto de 28de setembro de 1995
Aracati (CE).
(79) Decreto de 28de setembro de 1995
Canindé (CE).
(12) Decreto de 4 de setembro de 1995
(60) Decreto de 20 de setembro de 1995
Caucaia (CE).
(86) Decreto de 28 de setembro de 1995
Crateús (CE).
(84) Decreto de 28 de setembro de 1995
Cruz do Espírito Santo (PB).
(19) Decreto de 4 de setembro de 1995

4097

4039
4038

4021
4020

4036
4099
4100
4023
4079
4107
4105
4030

1..:01. LeIS rcep, ~ed. Brasil,Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4154
Feijó (AC).
(18) Decreto de 4 de setembro de 1995
Figueir6polis e Formoso do Araguaia (TO).
(20) Decreto de 4 de setembro de 1995
Fortim (CE).
(85) Decreto de 28de setembro de 1995
Goiás (GO).
(21) Decreto de 4 de setembro de 1995

.

4029

.

4032

.

, 4106

.

4033

.

4088

.

4025

.

4069

.

4082

.

4104

..

4026

.

4102

..

4080
4083

Hulha Negra (RS),
(68) Decreto de 22 de setembro de 1995
Itajuipé (BA).
(14) Decreto de 4 de setembro de 1995
ltapipoca (CE).
(52) Decreto de 15 de setembro de 1995
Itapiúna (CE).
(62) Decreto de 20 de setembro de 1995
ltatira (CE).
(83) Decreto de 28de setembro de 1995
Jardim Olinda (PR).
(15) Decreto de 4 de setembro de 1995
Madalena (CEl.
(81) Decreto de 28de setembro de 1995
Miraíma (CE).
(61) Decreto de 20 de setembro de 1995
(63) Decreto de 21 de setembro de 1995
Morada Nova (CE).
(80) Decreto de 28de setembro de 1995
(82) Decreto de 28de setembro de 1995
Mucurici (ES).
(17) Decreto de 4 de setembro de 1995
Nioaque (MS).
(23) Decreto de 4 de setembro de 1995
Nova Soure (BA).
(13) Decreto de 4 de setembro de 1995
Paulo Ramos (MA).
(69) Decreto de 22 de setembro de 1995

cor, LeísHep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

.

.
..

4101
4103

.

4028

..

4035

..

4022

..

4089

4155
Santa Maria das Barreiras (PA).
(16) Decreto de 4 de setembro de 1995
Santa Quitéria (CE).
(53) Decreto de 15 de setembro de 1995
(59) Decreto de 20 de setembro de 1995
São Miguel do Taipú (PB).
(22) Decreto de 4 de setembro de 1995
Tapes (RS).
(41) Decreto de 14 de setembro de 1995
(49) Decreto de 14 de setembro de 1995
Wenceslau Guimarães (BA).
(11) Decreto de 4 de setembro de 1995

"...................

4027
4071
4078

"...............................

4034
4058
4067

,

DESESTATIZAÇÃO
Legislação - Alteração.
Medida Provis6ria n 21.129, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DOde 27 de setembro de 1995)
,
,
,
,
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995
".......
Programa Nacional de Desestatízação. Regulamentação. Créditos.
Decreto n 21.647, de 26 de setembro de 1995....................................

4021

3755
4114
3984

DIPLOMATA.
-

Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÃTICO (GDP)

DIREITO
- Curso de graduação. Faculdade Salvador de Direito. Salvador (BA).
(33) Decreto de 12 de setembro de 1995
"...........

4051

DIREITO PRIVADO
Instituto Internacional para Unificação. Resolução 47. Texto Aprovação. Estatuto Orgânico.
Decreto Legislativo n!!120, de 27 de setembro de 1995..................

3831

DIREITOS HUMANOS
- Prêmio criação. Ministério da Justiça.
(27) Decreto de 8 de setembro de 1995

4042

DIVIDA MOBILIÁRIA
Giro, Letras fmanceiras do Tesouro - Emissão
Governo do Estado de São Paulo,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasíha,

1~'I\"):4139-4184,set.

1995.

41""
Resolução n'142, de 15 de setembro de 1995.....................................
Município do Rio de Janeiro.
Resolução n 2 44, de 19 de setembro de 1995.....................................

3852
3856

E
EDUCAÇÃO
- Política nacional.
Medida Provisória nl!1.126, de 26 de setembro de 1995

3730

EMPREGADO
Sociedade de Economia mista. Empresa Estatal. Pagamento. Data.
Medida Provisória n'11.125, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)................................................
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.........................

3728
4114

EMPRÉSTIMO EXTERNO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ENCARGOS FINANCEIROS
- Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n 21.139, de 28 de setembro de 1995
ENTORPECENTE
- Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Táfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos
Químicos Imediatos. Brasil e Uruguai
Decretonº 1.615, de 31 de agosto de 1995.........................................
Produção. Produto químico - Controle e fiscalização.
Decretonº 1.646, de 26 de setembro de 1995....................................
EQUADOR
- Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 11. Oitavo Protocolo
Adicional. Brasil.
Decretonº 1.619, de 6 de setembro de 1995......................................
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional. Brasil e Equador.
Decretonº 1.632, de 12 de setembro de 1995....................................
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico. Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9);4139-4184, set. 1995.

3795

3863
3965

3871
3883

4157
Decreto n2 1.633, de 12 de setembro de 1995....................................

3884

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
-

Organização. Normas. Legislação - Alteração.
Lei Complementar n 2 83, de 12 de setembro de 1995......................

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNlCfpIOS
- Orçamento Fiscal. Crédito especial.
(75) Decreto de 28 de setembro de 1995

3603

4095

EVENTOS
-

Servidor Público. Aperfeiçoamento. Participação.

Decreto nl! 1.648, de 27 de setembro de 1995....................................

3988

EXTERNATO POPULAR SÃO VICENTE DE PAULO. SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública - Declaração

(70) Decreto de 26 de setembro de 1995

4090

F
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS (APAE)
-

Loteria Esportiva Federal. Renda - Destinação.

Lei n Q 9.092, de 12 de setembro de 1995...........................................

3607

FERIADO CIVIL
-

Data - Determinação.
Lei n'9.093, de 12 de setembro de 1995...........................................

3608

FINANÇAS E CONTROLE
- Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO
FONOAUDIÓLOGO
- Legislação - Alteração.
Lei n' 9.098, de 19 de setembro de 1995...........................................

3632

FORÇAS ARMADAS
Gratificaçãode CondiçãoEspecial de Trabalho(GCET) - Criação.
Medida Provisória n 21.112, de 31 de agosto de 1995......................
MedidaProuisória nº 1.144, de 29 de setembro de 1995.................

3657
3813

Organização. Normas. Legislação - Alteração.

Lei Complementar n 2 83, de 12 de setembro de 1995......................

3603

Col, Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4158
FUNÇÃO GRATIFICADA
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CefetJBA)
Decreto nl! 1.652, de 28 de setembro de 1995....................................
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Decreto n" 1.644, de 25 de setembro de 1995
Ministério do Trabalho.
Decreto n 21.643, de 25 de setembro de 1995
Ministério dos Transportes.
Decreto nlJ.l.642, de 25 de setembro de 1995....................................
Quantitativo.
Medida Provisória n lJ. 1.143, de 29 de setembro de 1995
FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL
DE NívEL SUPERIOR (CAPES).
Cargo em comissão. Remanejamento. Ministério da Administração
e da Reforma do Estado (Mare).
Decreto n 21.635, de 14 de setembro de 1995

3996
3937
3916
3893
3811

3886

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
(FUFMS)
Contrato - Suspensão. Assistência ao Menor Enfermo (AME),
Irregularidade.
Decreto Legislativo n Q 106, de 31 de agosto de 1995""".."""""""".

3820

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n Q 1.137, de 26 de setembro de 1995 (publicada
" ..""""""" ,,..,,""
no DO de 27 de setembro de 1995)"
Retificada noDO de 28 de setembro de 1995 .....""" ,..........

3787
4114

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO NORDESTE
Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n Q 1.137, de 26 de setembro de 1995 (publicada
"....................................
no DO de 27 de setembro de 1995
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DAREGIÃO NORTE
Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),
Medida Provisória n 21.137, de 26 de setembro de 1995 (publicada
""" ,,
no DO de 27 de setembro de 1995 """ "
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.........................
GoL Leis xep. r'ec. Brasu, .tsrastna,

set. U.I::In.

Hf(~l:J):4HSl:J-4H:S4,

3787
4114

3787
4114

4159
FUNDO DA MARINHA MERCANTE
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória nl! 1.114, de 22 de setembro de 1995.................

3662

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n f21.120, de 22 de setembro de 1995
.- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória nº 1.114, de 22 de setembro de 1995.................

3693
3662

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
-

Débitos. Dívida ativa --'-Inscrição. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.124, de 26 de setembro de 1995
.
FUNDO J:I=vES.TIMEN.rOS.DAAMAZÔNIALEINAM)
.
Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória nº 1.137, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)
Retificada naDO de 28 de setembro de 19095

3787
4114

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINaR)
Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n'l1.137, de 26 de setembro de 1995 (publicada
,.........
no DO de 27 de setembro de 1995)
Retificada no no de 28 de setembro de 1995

3787
4114

FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'l1.141, de 28 de setembro de 1995

3797

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n" 1.114, de 22 de setembro de 1995.................

3p62

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO EspíRITO SANTO (FUNRES)
Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n'l1.137, de 26 de setembro de 1995 (Publicada
no DO de 27 de setembro de 1995
Retificada no no de 28 de setembro de 1995

3787
4114

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND)
Quotas da União. Resgate. Ações - Aquisição. Banco do Nordeste
do Brasil (BNB).
Lei n'2 9.094, de 14 de setembro de 1995...........................................

3609

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):4139-4184, set, 1995.

4160

G
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Letras financeiras do Tesouro - Emissão.
Resoluçãonº 42, de 15 de setembro de 1995.....................................

3852

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação. Militar.
Medida Provisória nº 1.112, de 31 de agosto de 1995
Medida Provisória nº 1.144, de 29 de setembro de 1995.................

3657
3662

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Medida Provisória n 21.115, de 22 de setembro de 1995

366e

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
- Criação. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)
Medida Provisória nº 1.115, de 22 de setembro de 1995

3666

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)
- Criação. Ministério das Relações Exteriores.
Medida Provisória n1?1.121,de 22 de setembro de 1995

,....

3694

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE <GDP)
- Criação. Alteração. Atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento.
Medida Provisória n!! 1.121, de 22 de setembro de 1995

3694

GRUPO FORÇA PARA VENCER .CEILÂNDIA (DF).
- Utilidade pública - Declaração
(70) Decreto de 26 de eelembro de 1995............................................

4090

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (Dacta)
Gratificação de Dasempenho deAtividade deProteção ao Vôo-Criação
Medida Provisória n!! 1.115, de 22 de setembro de 1995

3666

H
HORÃRIODE VERÃO
Criação.

Decreto nl!1.636, de 14 de setembro de 1995....................................
(.;01. Leis

rcep. Jred. .eresu, .erasiue,

U:S'Il~):41<:s~-4US4,

set.

isso.

3887

4161

I
IMIGRAÇÃO
- Conselho Nacional. Organização. Legislação - Alteração.
Decreto nº 1.640, de 19 de setembro de 1995....................................

3891

IMÓVEL

Patrimônio da União Federal
Incorporação. Florianópolis (SC).
(55) Decreto de 18 de setembro de 1995
Registro. Redenção (CE).
(56) Decreto de 18 de setembro de 1995
Reforma agrária. Desapropriação
Água Preta (PB).
(24) Decreto de 4 de setembro de 1995
Alto Santo (CE).
(78) Decreto de 28 de setembro de 1995
Aracati (CE).
(79) Decreto de 28 de setembro de 1995...........................................
Canindé (CE).
(12) Decreto de 4 de setembro de 1995
(60) Decreto de 20 de setembro de 1995
Caucaia (CE).
(86) Decreto de 28 de setembro de 1995
Crateús (CE).
(84) Decreto de 28 de setembro de 1995
Cruz do Espírito Santo (PB).
(19) Decreto de 4 de setembro de 1995
Feijó (AC).
(18) Decreto de 4 de setembro de 1995
Figueirópolis e Formoso do Araguaia (TO).
(20) Decreto de 4 de setembro de 1995
Fortim (CE).
(85) Decreto de 28de setembro de 1995
Goiás (GO).
(21) Decreto de 4 de setembro de 1995

4072
4073

4036
4099
4100
4023
4079
4107
4105
4030
4029
4032
4106
4033

Col. Leis Rep. Fed. Brasu.Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4162
Hulha Negra (RS).
(68) Decreto de 22 de setembro de 1995............................................
Irauçuba (CEl.
(61) Decreto de 20 de setembro de 1995
"................
Itajuipé (BA).
(14) Decreto de 4 de setembro de 1995
"....................................
ltapipoca (CE).
(52) Decreto de 15 de setembro de 1995
Itapiúna (CE).
(62) Decreto de 20 de setembro de 1995............................................
ltatira (CE).
(83) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
Jardim Olinda (PR).
(15) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Madalena (CE).
(81) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
Mirafma (CE).
(61) Decreto de 20 de setembro de 1995...........................................
(63) Decreto de 21 de setembro de 1995............................................
Morada Nova (CE).
(80) Decreto de 28 de setembro de 1995 ...."......................................
(82) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
Mucurici (ES).
(17) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Nioaque (MS).
(23) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Nova Soure (BA).
(13) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Paulo Ramos (MA).
(69).Decreto de 22 de setembro de 1995............................................
Santa Maria das Barreiras (PA).
(16) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Santa Quitéria (CE).
(53) Decreto de 15 de setembro de 1995............................................
(59) Decreto de 20 de setembro de 1995............................................
São Miguel do Taipú (PB).
(22) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................

cor. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 199b.

4088
4080
4025
4069

4082
4104
4026
4102
4080
4083
4101
4103
4028
4035
4023
4089
4027
4071
4078
4034

4163
Tapes (RS).
(41) Decreto de 14 de setembro de 1995
(49) Decreto de 14 de setembro de 1995
Wenceslau Guimarães (BA).

4058
,...................................

(11) Decreto de 4 de setembro de 1995.....................

4067
4021

Utilidade pública. Desapropriação

São José do Rio Pardo e Divinolândia (SP).
(26) Decreto de 5 de setembro de 1995
Viçosa (MG).
(25) Decreto de 5 de setembro de 1995

4039
"..........

4038

Utilidade Pública. Servidão Administrativa
Campinas (SP).
(87) Decreto de 28 de setembro de 1995....................................
Jundiaí (SP).
(88) Decreto de 28 de setembro de 1995

4108

Jales (SP).
(89) Decreto de 28 de setembro de 1995
Santa Fé do Sul (SP).

4110

"...................

(89) Decreto de 28 de setembro de 1995

4109

4110

IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
Financiamento. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, Títulos ou Valores (IOF) - Alíquotas - Alteração.

Decreto n Q 1.618, de 5 de setembro de 1995

3869

IMÓVEL URBANO
Desapropriação - Revogação
Londrina (PR).
(10) Decreto de 4 de setembro de 1995
Porto Alegre (RS).

4021

(9) Decreto de 4 de setembro de 1995
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota - Redução.
Medida Provisória »e 1.132, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)

4020

Retificada noDO de 28 de setembro de 1995

4114

3769

Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4164
IMPOSTO DE RENDA
- Programa. Exercícios de 1990 e 1991. Custos. Ressarcimento. Banco do Brasil.
Lei n' 9.089, de 31 de agosto de 1995
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,
TíTULOS OU VALORES (IOF)
- Alíquota -Incidência -Alteração. Imóvel não residencial. Financiamento.
Decreto n!! 1.618, de 5 de setembro de 1995......................................

3869

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Crédito presumido.
Medida Prooísória n!! 1.133, de 26 de setembro de 1995

3777

INDULTO
- Concessão. Pena - Comutação.
Decreto n Q ].645, de 26 de setembro de 1995

3959

INFORMAÇÃO CRIMINAL
- Programa de Integração das Informações Criminais Ministério da Justiça.
(73) Decreto de 26 de selembro de 1995

3605

Criação.

INSTITUTO INTERNACIONAL PARA A UNIFICAÇÃO DO DIREITO PRIVADO (UNIDROIT)
- Resolução 47. Texto - Aprovação. Estatuto Orgânico.
Decreto Legislativo nl! 120, de 27 de setembro de 1995....................

4093

3831

IOF ver IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, TíTULOS OU VALORES.
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
ISONOMIA SALARIAL
Servidor público civil.
Medida Provisória n 121.118. de 22 de setembro de 1995

3677

J
JUIZADO ESPECIAL CívEL E CRIMINAL
- Criação. Regulamentação.
Lei n 129.099, de 26 de setembro de 1995
JUSTiÇA DO TRABALHO
Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(44) Decreto de 14 de selembro de 1995............................................
Ucl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):41394184, set. 1995.

3633

4061

41{;fi

(71) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado no DO de 27 de
setembro de 1995)
Retificado no DO de 28 de setembro de 1995.........................

4091
4115

JUSTIÇA ELEITORAL E JUSTIÇADO TRABALHO
-

Orçamento. Crédito suplementar.

(48) Decreto de 14 de setembro de 1995...........................................

4066

JUSTIÇA ORDINÁRlA
Juizado Especial Cível e Criminal- Criação - Regulamentação.
Lei n' 9.099, de 26 de setembro de 1995...........................................

3633

L
LEI DOS QUINTOS
-

Extinção. Servidor público civil. Décimos - Criação.
Medida Provisória n!!.1.127, de 26 de setembro de 1995

3736

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Emissão
Governo do Estado de São Paulo.

Resolução n fl42. de 15 de setembro de 1995

3852

Município do Rio de Janeiro.

Resolução n!l44, de 19 de setembro de 1995....................................

LICITAÇÃO
- Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória nº 1.140, de 28 de setembro de 1995

3856

3796

LIGA DE ASSISTll:NClA CRISTO REI. ARARAQUARA(SP)
-

Utilidade pública - Declaração.

(70) Decreto de 26 de setembro de 1995

4090

LOTERlAESPORTIVA
-

Renda - destinação. Federação Nacional das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE).

Lei n' 9.092, de 12 de setembro de 1995...........................................

3607

LUTO OFIClAI.
Declaração. Antônio Marques da Silva Mariz.

(54) Decreto de 18 de setembro de 1995

4072

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(9):4139-4184, set. W95.

M
MARINHA
- Projeto de Modernização das Fragatas da Classe Niterói e sistema
míssil anticarro Bill, Operação frnanceira. Empréstimo externo.
Resolução n!? 43, de 19 de setembro de 1995.....................................
- Quadro de Oficiais. Efetivos militares - 1996 - Distribuição.
(29) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................

3854
4043

MATOS, ANDREY E SANTOS LTDA.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Autorização. Itarantim (BA).
Decreto Legislativo n" 111, de 26 de setembro de 1995

3824

MEDICINA VETERINÁRIA
- Curso de graduação. Centro de Ensino Superior de Valença. Valença (RJ).
(30) Decreto de 12 de setembro de 1995

404~

MEIO AMBIENTE
Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. Município
de São Bento do Sapucaf (SP).
Lei n 2 9.097, de 19 de setembro de 1995

3631

MENSALIDADE ESCOLAR
- Reajuste.
Medida Provisória n'21.119, de 22 de setembro de 1995

3690

MERCADO DE CAPITAIS
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'21.113, de 12 de setembro de 1995...................

3661

MERCADO FINANCEIRO
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória nf! 1.113, de 12 de setembro de 1995..................

3661

MILITAR
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.

Medida Provisória n" 1.112, de 31 de agosto de 1995
"..
Medida Provisória n'21.144, de 29 de setembro de 1995
Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n '21.125, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no no de 27 de setembro de 1995)................................................
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.........................
'-'01. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

3657
3662

3728
4114

4167
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DA REFORMA DO ESTADO
(MARE)

Cargo em comissão. Remanejamento. Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
-

Decreto n!! 1.635, de 14 de setembro de 1995....................................

3886

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(67) Decreto de 21 de setembro de 1995

4087

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(65) Decreto de 21 de setembro de 1995...........................................

4085

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMA AGRÁRIA
-

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização - Criação
Medida Prcoieória nº 1.115, de 22 de setembro de 1995

3666

MINISTÉRIO DA CIÉNCIAE TECNOLOGIA
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(4) Decreto de 31 de agosto de 1995

4016

MINISTÉRIO DA CULTURA
-

Comemoração. Carlos Gomes. Centenário 1996.
(8) Decreto de 4 de setembro de 1995
M

4019

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Crédito suplementar. Orçamento FiscaL
Lei nl! 9.091, de 5 de setembro de 1995....................
Organização. Competência. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n Q 1.126, de 26 de setembro de 1995

3606
3730

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão - Criação.
Medida Provisória n Q 1.116, de 22 de setembro de 1995 .."............
Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(51) Decreto de 15 de setembro de 1995 ,..........................................
Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(50) Decreto de 15 de selembro de 1995

3669
4069
4068

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Comissão Intenninisterial do Álcool (Cinal) - Transferência.
(34) Decreto de 12 de setembro de 1995

4052

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4168
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
- Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor- - Críação.

(77) Decreto de 28 de selembro de 1995............................................

4097

Direitos Humanos. Prêmio - Criação.

(27) Decreto de 8 de selembro de 1995..............................................

4042

Programa de Integração das Informações Criminais - Criação.

(73) Decreto de 26 de selembro de 1995............................................

4093

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

(66) Decreto de 21 de selembro de 1995............................................
(76) Decreto de 28 de selembro de 1995............................................

4086
4096

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNClA E ASSISTÉNClA SOCIAL
Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

(37) Decreto de 12 de selembro de 1995............................................

4055

Organização. Regimento. Quadro de Pessoal. Cargo em comissão.
Função gratificada.

Decreto 0 2 1.644, de 25 de setembro de 1995....................................
MINISTÉRIO DA SAúDE
Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

3937

(2) Decreto de 31 de agosto de 1995
(3) Decreto de 31 de agosto de 1995 (publicado no no de 111 de
selembro de 1995)...........................................................................
Retificado no DO de 20 de setembro de 1995.........................
(72) Decreto de 26 de selembro de 1995 (publicado no DO de 27 de
selembro de 1995)...........................................................................
Retificado no DO de 28 de selembro de 1995

4014

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Gratificação de Desempenho Diplomático. Criação.
Medida Provisória n'l1.121, de 22 de setembro de 1995
Orçamento. Crédito suplementar.

(64) Decreto de 21 de selembro de 1995............................................

4015
4114
4092
4115

3694

4084

Serviço exterior. Regulamento de pessoal - Alteração.

(47) Decreto de 14 de selembro de 1995............................................

4064

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL (EXTINTO)
Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

(35) Decreto de 12 de selembro de 1995............................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4053

4169
(74) Decrete de 28 de setembro de 1995

4094

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNlALEGAL

-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(58) Decrete de 20 de setembro de 1995

4077

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- OrçamentoFiscal. Créditosuplementar.
(1) Decreto de 31 de agosto de 1995

4013

MINISTÉRIO DO TRABALHO
- Conselho Nacional do Trabalho.Organização.
Decreto n' 1.617, de 4 de setembro de 1995......................................
- Organização. Regimento. Quadro de Pessoal. Cargo em comissão.
Função gratificada.
Decreto n' 1.643, de 25 de setembro de 1995....................................

3866

3916

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
OrçamentoFiscal. Créditosuplementar.
(6) Decreto de 31 de agosto de 1995
(36) Decreto de 12 de setembro de 1995
Organização. Regimento. Quadro de Pessoal. Cargo em comissão.
Função gratificada.
Decreto n!21.642, de 25 de setembro de 1995....................................

3893

MINIsTÉRIOS
- Organização.
Medida Provisória nl! 1.122, de 22 de setembro de 1995

3697

MULHER
Violência. Convenção Interamericana para Prevenir,Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo nº 107, de 31 de agosto de 1995........................

3821

MUNICÍPIO DE CURITIBA(PR)
- Operação fmanceira. Empréstimoextemo. Projeto de Transporte
Urbano de Curitiba.
Resolução n 2 45, de 21 de setembro de 1995

3859

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEffiO
Letras fmanceiras do Tesouro- Emissão.
Resolução n2 44, de 19 de setembro de 1995

3856

Col. Leis Kep.

~'ed.

rsrasu.rsrasília,

187(9):41~~-4184.set.

4017
4054

1995.

4170

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Programa Nacional de Desestatízação (PND).
Medida Provisória n'J 1.135, de 26 de setembro de 1995

3782

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OBRA KOLPING ESTADULA DE SANTA CATARINA.RIO DO SUL (SC)

-

Utilidade pública - Declaração.
(43) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................

4060

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Empréstimo externo.
Governo Federal. Marinha do Brasil. Projeto de Modernização das
Fragatas da Classe Niterói e sistema míssil anticarro Bill.
Resolução n 2 43, de 19 de setembro de 1995.....................................
Município de Curitiba (PR). Projeto de Transporte Urbano. União

Federal. Garantia.
Resolução nº 45, de 21 de setembro de 1995....

3854

3859

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Crédito suplementar
Ministério da Fazenda.
(51) Decreto de 15 de selembro de 1995............................................
Ministério da Previdência e Assistência Social.
(37) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................
Ministério da Saúde.
(2) Decreto de 31 de agosto de 1995...................................................
(3) Decreto de 31 de agosto de 1995 (publicado no DO de 1º de
setembro de 1995)...........................................................................
Retificado naDO de 20 de setembro de 1995.........................
(72) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado no DO de 27 de
setembro de 1995)...........................................................................
Retificado no DO de 28 de setembro de 1995.........................

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4069
4055
4014
4015
4114
4092
4115

4171
Ministério do Bem-Estar Social (extinto),
(35) Decreto de 12 de setembro de 1995
,
(74) Decreto de 28 de setembro de 1995
Poder Executivo. Exercício de 1995 - Alteração.
Decreto n!! 1.616, de 4 de setembro de 1995
Decreto no:! 1.641, de 21 de setembro de 1995........

4053
4094
"........

3864
3892

ORÇAMENTO FISCAL

Crédito especial. Estados, Distrito Federal e Municípios.
(75) Decreto de 28 de setembro de 1995
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados.
Lei n 2 9.090, de 5 de setembro de 1995...................
Justiça do Trabalho.
(44) Decreto de 14 de setembro de 1995...........................................
(71) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado no DO de 27 de
setembro de 1995) ..,......................................................................
Retificado no DO de 28 de setembro de 1995.........................
Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado.
(67) Decreto de 21 de setembro de 1995
Ministério da Aeronáutica.
(65) Decreto de 21 de setembro de 1995
,.....................
Ministério da Ciência e Tecnologia-,
(4) Decreto de 31 de agosto de 1995
(5) Decreto de 31 de agosto de 1995 .."....................
Ministério da Educação e do Desporto.
Lei n 2 9.091, de 5 de setembro de 1995.............................................
Ministério da Fazenda.
(50) Decreto de 15 de setembro de 1995...........................................
(51) Decreto de 15 de setembro de 1995
Ministério da Marinha.
(66) Decreto de 21 de setembro de 1995
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
(58) Decreto de 20 de setembro de 1995
Ministério da Previdência e Assistência Social.
(37) Decreto de 12 de setembro de 1995

4095

3606
4061
4091
4115

4087
4085
4016
4017

3606
4068
4069
4086

4077
4055

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(9):4139-4184, set. 1995.

4172
Ministério da Saúde.

(2) Decreto de 31 de agosto de 1995...................................................
(3) Decreto de 31 de agosto de 1995 (publicado no DO de 12 de
setembro de 1995)...........................................................................
Retificado no DO de 20 de setembro de 1995

(72) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado noDO de 27 de
setembro de 1995)...........................................................................

4014
4015
4114

4090

Retificado no DO de 28 de setembro de 1995
Ministério do Bem-Estar Social (extinto).

4115

(35) Decreto de 12 de setembro de 1995
(74) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................

4053
4090

Ministério dos Transportes.

(6) Decreto de 31 de agosto de 1995...................................................
(36) Decreto de 12 de setembro de 1995............................................
Presidência da República.
(45) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
Poder Executivo. Exercício de 1995 - Alteração.
Decreto n'l1.616, de 4 de setembro de 1995......................................
Decretonº 1.641, de 21 de setembro de 1995

4017
4054
4062
3864
3892

ORÇAMENTO PROGRAMA
-

Poder Executivo. Exercício de 1995.0rçamento Fiscal. Orçamento

da Seguridade Social- Alteração.
Decreto n'21.616, de 4 de setembro de 1995
Decreto n 2 1.641, de 21 de setembro de 1995....................................

3864
3892

p
PARAGUAI
-

Acordo Sanitário de 16.07.71, sobre Intercâmbio de Tecnologia de
Saúde. Ajuste Complementar. Brasil.
Decreto n'l1.634, de 12 de setembro de 1995

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
- Trabalhador.
Medida Provisória n'21.136, de 26 de setembro de 1995

3885

3785

PARTIDO POLíTICO
Organização. Funcionamento. Regulamentação.
Lei n fl9.096, de 19 de setembro de 1995
<;01. LeIS

.tcep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184,set. 199[

3611

4173
PATRIMÔNIO DA UNIÃo
Imóvel.
Incorporação. Florianópolis (SC).
(55) Decreto de 18 de setembro de 1995
Registro. Redenção (CE).
(56) Decreto de 18 de setembro de 1995

4072
4073

PENA
Comutação.
Decreto nº 1.645, de 26 de setembro de 1995....................................

3959

Acordo de Complementação Econômica nl! 25. Terceiro Protocolo
Adicional. Brasil.
Decreto nº 1.620, de 6 de setembro de 1995......................................

3872

PERU

PETROCOQUE S.A.
-

Participação acionária. Programa Nacional de Desestatização
(PND).

Decreto nl! 1.638, de 18 de setembro de 1995....................................

3889

PETROQUISA
-

Exclusão. Participação acionária. Programa Nacional de Deaestatização <PND).
Decreto uº 1.638, de 18 de setembro de 1995....................................

3889

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Poder Executivo - ver SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
PLANO BRASILEIRO DE FINANClAMENTO
-

1992. Bônus ao Par. Bônus de Desconto. União Federal. Garantia

- Antecipação.
Resolução nº41, de 15 de setembro de 1995

3851

POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Cargoefetivo - Criação.Agente Penitenciário.
Lei n' 9.095, de 15 de setembro de 1995...........................................

3610

POLÔNIA
AcordoComercial. Brasil.
Decreto n' 1.631, de 12 de setembro de 1995....................................
Cal. Leis Rep.

~'ed.

Brasu.tsraeuia,

3882

set,

HS·/{~):41;;Sl;HU~4,

ltltl<>.

4174
PORTUGAL
Acordo de Cooperação para a Redução da Procura, Combate à
Produção e Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias
Psicotrópicas. Brasil.
Decreto n f! 1.625, de 8 de setembro de 1995

3876

PRÊMIO
- Direitos humanos. Ministério da Justiça.
(27) Decreto de 8 de setembro de 1995

.

4042

PRESID1!:NCIA DA REPúBLICA
Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(45) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
Organização.
Medida Provisória n'-! 1.122, de 22 de setembro de 1995
".......

4062

PRIVATIZAÇÃO ver DESESTATIZAÇÃO
PRODUTO QUíMICO
Controle e fiscalização. Cocaína - Entorpecente - Produção.
Regulamentação.
Decreto n Q 1.646, de 26 de setembro de 1995
PROGRAMA BRASILEIRO DE ELIMINAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO
CONSUMO DE SUBSTÃNCIAS QUE DESTRÓEM A CAMADADE
OZÔNIO (PBCO)
- Comitê Executivo Interministerial (Prozon) - Criação
(57) Decreto de 19 de setembro de 1995............................................
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÔES CRIMINAIS
- Criação. Ministério da Justiça.
(73) Decreto de 26 de setembro de 1995............................................
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
- Pessoa jurídica. Contribuição.
Medida Provisória n~ 1.134, de 26 de setembro de 1995
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Exclusão. Participação acionária. Petroquisa. Petrocoque S.A.
Decreto n'11.638, de 18 de setembro de 1995....................................
Inclusão. Companhia de Navegação Lloyd Brasilerio (Lloydbrás).
Decreto n g 1.639, de 18 de setembro de 1995....................................
Legislação - Alteração
Medida Provisória n~ 1.129, de 26 de setembro de 1995 (publicada
noDO de 27 de setembro de 1995)................................................
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.........................
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

3697

3965

4075

4093

3779

3889
3890

3755
4114

4175
Nota do Tesouro Nacional- Utilização.
Medida Provisória n Q 1.135, de 26 de setembro de 1995.................
Regulamentação. Créditos.
Decreto n Q 1.647, de 26 de setembro de 1995....................................

3782

3984

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Poder Executivo. Exercício de 1995.0rçamento Fiscal. Orçamento
da Seguridade Social - Alteração.
Decreto nl!1.616, de 4 de setembro de 1995......................................
Decreto nl! 1.641, de ?1 de setembro de 1995....................................

3864
3892

PROJETO DE TRANSPORTE URBANO DE CURITIBA (PR)
- Empréstimo externo.
Resolução n Q 45, de 21 de setembro de 1995

3859

PSICOTRÓPICO
Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Táfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos
Químicos Imediatos. Brasil e Uruguai.
Decreto n!! 1.615, de 31 de agosto de 1995
Acordo de Cooperação para a Redução da Procura, Combate à
Produção e Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias
Psicotrópicas. Brasil e Portugal.
Decreto n!! 1.625, de 8 de setembro de 1995......................................

3863

3876

Q
QUADRO DE OFICIAIS
- Marinha. Efetivos militares -1996 - Distribuição.
(29) Decreto de 12 de selembro de 1995

4043

QUADRO DE PESSOAL
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CefeVBA).
Decreto n!! 1.652, de 28 de setembro de 1995....................................
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Decreto n!! 1.644, de 25 de setembro de 1995....................................
Ministério do Trabalho.
Decreto n" 1.643, de 25 de setembro de 1995....................................
Ministério dos Transportes.
Decreto n!! 1.642, de 25 de setembro de 1995....................................

cor. LeIS rrep. lI'ed. Brasu.Brasína,

3996
3937
3916
3893
set.

lts'/U:J):413~-41~4,

1~~5.

4176
QUARTO PROTOCOLO ADICIONAL MODIFICATIVO DA CONSTITUIçÃO DA UNIÃo POSTAL UNIVERSAL (UPU) E DO REGULAMENTO GERAL DA UPU
Texto - Aprovação. Brasil.

Decreto Legislativo n!! 119, de 27 de setembro de 1995....................

3830

R
RÁDIO PAMPEANA LTDA.

-

Radiodifusão. Serviço -Concessão -Renovação. Uruguaiana (RS),
Decreto Legislativo nJ? 116, de 26 de setembro de 1995....................

3828

RÁDIO RECORD S.A.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. São Paulo (SP).
Decreto Legislativo nl! 113, de 26 de setembro de 1995....................

3826

RÁDIO SUCESSO LTDA
-

Radiodifusão.' Serviço -

Concessão - Autorização. Campo Bom

(RS).

Decreto Legislativo nº 117, de 26 de setembro de 1995....................

3829

RÁDIO TV DO AMAZONAS S.A.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Porto Velho (RO).
Decreto Legislativo nº 114, de 26 de setembro de 1995....................

3826

RADIODIFUSÃO
Serviço - Concessão - Autorização.
Cinderela Ltda. Colorado (PR).
Decreto Legislativo nº 112, de 26 de setembro de 1995....................
Matos, Andrey e Santos Ltda, Itarantim (BA).
Decreto Legislativo ne 111, de 26 de setembro de 1995....................
Rádio Sucesso Ltda. Campo Bom (RS).
Decreto Legislativo n!!117. de 26 de setembro de 1995....................
Sistema RB de Comunicação Ltda. Itumbiara (GO).
Decreto Legislativo n'l 118, de 26 de setembro de 1995....................
- renovação
Colinhalfin - Empresa de Rádio Difusão Ltda. JoinviIIe (SC).
Decreto Legislativo n!!115, de 26 de setembro de 1995,....................
Rádio e TV Amazonas S.A. Porto Velho (RO)
Decreto Legislativo n!!114. de 26 de setembro de 1995....................
Col. Leis Rep. Fed. Braai!, Braaília, 187(9):4139-4184, set. 1995.

3825
3824
3829
3829

3827
3826

4177
Rádio Pampeana Ltda. Uruguaiana (RS).
Decreto Legislativo n lo! 116, de 26 de setembro de 1995
Rádio Record S.A. São Paulo (SP).
Decreto Legislativo nº 113, de 26 de setembro de 1995

3828
3826

REAL
Plano. Origações fmanceiras. Correção monetária.

Medida Provisória n' 1.138, de 28 de setembro de 1995
REFORMAAGRÁRIA

3791

Imóvel rural Desapropriação
Água Preta (PB).

(24) Decreto de 4 de selembro de 1995
Alto Santo (CE).
(78) Decreto de 28de setembro de 1995
Aracati (CE).
(79) Decreto de 28de setembro de 1995
Canindé (CE).
(12) Decreto de 4 de selembro de 1995
(60) Decreto de 20 de selembro de 1995
Caucaia (CE).
(86)Decreto de 28de selembro de 1995
Craleús (CE).
(84) Decreto de 28de selembro de 1995
Cruz do Espírito Santo (PB).
(19) Decreto de 4 de selembro de 1995
Feijó (AC).
(18) Decreto de 4 de setembro de 1995
,...............
Figueirópolis e Formoso do Araguaia (TO).
(20) Decreto de 4 de setembro de 1995
Fortim (CE).
(85) Decreto de 28de selembro de 1995
Goiás (GO).
(21) Decreto de 4 de setembro de 1995.............................................
Hulba Negra (RS).
(68) Decreto de 22 de aetembrc de 1995
Irauçuba (CE).
(61) Decreto de 20 de setembro de 1995
:................

cor,
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4036
4099
4100
4023
4079
4107
4105
4030
4029
4032
4106
4033
4088
4080

set,

l~~o.

4178
Itajuípe (BA).
(14) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................

4025

ltapipoca (CE).
(52) Decreto de 15 de selembro de 1995............................................
ltapiúna (CE).

4069

(62) Decreto de 20 de setembro de 1995............................................

4082

ltatira (CE).
(83) Decreto de 28de setembro de 1995.............................................

4104

Jardim ülinda (PR).
(15) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................

Madalena (CE).
(81) Decreto de 28de setembro de 1995.............................................
Miraíma (CE).
(61) Decreto de 20 de selembro de 1995
(63) Decreto de 21 de selembro de 1995............................................
Morada Nova (CE).
(80) Decreto de 28de setembro de 1995

4026
4102

4080
4083

"..................................

4101

(82) Decreto de 28de selembro de 1995.............................................
Mucuríci (ES).

4103

(17) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Nioaque (MS).

4028

(23) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Nova Soure (BA).
(13) Decreto de 4 de selembro de 1995..............................................
Paulo Ramos (MA).
(69).Decreto de 22 de selembro de 1995............................................
Santa Maria das Barreiras (PA).
(16) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................
Santa Quitéria (CE).
(53) Decreto de 15 de setembro de 1995............................................
(59) Decreto de 20 de setembro de 1995............................................
São Miguel do Taipú (PB).
(22) Decreto de 4 de setembro de 1995
Tapes (RS).
(41) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
(49) Decreto de 14 de selembro de 1995............................................
Wenceslau Guimarães (BA).
(11) Decreto de 4 de setembro de 1995..............................................

4035
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4022
4089
4027
4071
4078
4034
4058
4067
4021

4179
REGIMENTO
Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (COMOC) - Alteração.
Decreto n!! 1.650, de 27 de setembro de 1995....................................
Conselho Monetário Nacional- Alteração.
Decreto n!! 1.649, de 27 de setembro de 1995....................................
Ministério da Previdência e Assistência Social. Aprovação.
Decreto n'21.644, de 25 de setembro de 1995....................................
Ministério do Trabalho.
Decreto n'l1.643, de 25 de setembro de 1995....................................
Ministério dos Transportes. Organização. Quadro de Pessoal.
Decreto n'21.642, de 25 de setembro de 1995....................................
REGULAMENTO ADUANEIRO
- Art. 85 - Alteração.
Decreto n Q 1.623, de 8 de setembro de 1995

3990
3989

3937
3916
3893

.

3875

REMUNERAÇÃO
Servidor público civiL Militar. Pagamento. Data.
Medida Provisória nO:> 1.125, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)
Retificada naDO de 28 de setembro de 1995

3728
4114

RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS NO PERíODO
196211980
Acordo de Alcance Parcial n" 10. Terceiro Protocolo AdicionaL
Brasil. Colômbia.
Decreto nl! 1.622, de 6 de setembro de 1995......................................

3874

RENEGOCIAÇÃO DAS PREFERJlNCIAS OUTORGADAS NO PERíODO
196211980
Acordo de Alcance Parcial n 21L Oitavo Protocolo AdicionaL Brasil.
Equador
Decreto n F 1.619, de 6 de setembro de 1995......................................

3871

s
SECRETARIADO EXECUTIVO
- Curso de graduação. Faculdade de Ciências Administrativas,' Contábeis e Jurídicas. Ponta Porã (MT).
(32) Decreto de 12 de setembro de 1995

4050

4180
SEGURIDADE SOCIAL
Organização. Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'l1.120, de 22 de setembro de 1995
Servidor público civil. Contribuição social.
Medida Provisória n 21.130, de 26 de setembro de 1995

3765

SEGURO DESEMPREGO
- Recursos. Fundo deAmparo aoTrabalhador. Legislação -Alteração.
Medida Provisória n!! 1.120, de 22 de setembro de 1995

3693

SERVIÇO EXTERIOR
- Regulamento de pessoal -

3693

Alteração. Ministério das Relações

Exteriores.

(47) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................

4064

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel. Utilidade Pública

Campinas (SP).
(87) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
-Iundiaí (SP).
(88) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
JaIes (SP).
(89) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
Santa Fé do Sul (SP).
(89) Decreto de 28 de setembro de 1995............................................
SERVIDOR PúBLICO
Ajuda de custo e transporte. Concessão - Alteração.
Decreto n'l1.637, de 15 de setembro de 1995
Aperfeiçoamento. Eventos. Participação.
Decreto n'l1.648, de 27 de setembro de 1995
Isonomia salarial.
Medida Provisória nl! 1.118, de 22 de setembro de 1995..................
Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória nl! 1.125, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)
Retificada no DDde 28 de setembro de 1995..........................
Remuneração. Vantagem pessoal - Extinção. Lei dos Quintos.
Décimos - Criação.
.
Medida Provisória nl! 1.127, de 26 de setembro de 1995
Seguridade Social. Contribuição social.
Medida Provisória n!! 1.130, de 26 de setembro de 1995.................

cor.
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4108
4109
4110
4110

3888
3988
3677

3728
4114

3736
3765

<il11l
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
-

Organização.

Medida Provisória n 2 1.128, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995
SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO

3740
4114

Organização.

Medida Provisória n 2 1.128, de 26 de setembro de 1995 (publicada
no DO de 27 de setembro de 1995)
Retificada no DO de 28 de setembro de 1995
SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL

3740
4114

-Real- Plano. Medidas complementares - Correção Monetária.
Medida Provisória n' 1.138, de 28 de setembro de 1995
SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA)
- Regulamentação. Sistema Único de Saúde (SUS).
Decreton" 1.651, de 28 de setembro de 1995....................................
SISTEMA RB DE COMUNICAÇÃO LTDA.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Autorização. Itumbiara (GO).
Decreto Legislativo n 2118, de 26 de setembro de 1995
SISTEMA úNIco DE SAÚDE (SUS)
- Sistema Nacional de Auditoria (SNA) - Regulamentação.
Decreto nl/l.651, de 28 de setembro de 1995....................................
SOCIEDADE CIVIL COLÉGIO SANT'ANA.ITAúNA (MG)
-

3791

3992

3829

3992

Utilidade pública - Declaração.

(43) Decreto de 14 de setembro de 1995
SOCIEDADE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MÁRTIR. VENÂNCIO AIRES

4060

(RS)

-

Utilidade pública - Declaração.
(43) Decreto de 14 de setembro de 1995
SOCIEDADE PELA FAMíLIA
- Utilidade pública - Declaração. São Paulo (SP).
(70) Decreto de 26 de setembro de 1995
SUS ver SISTEMA úNIco DE SAÚDE

4060

4090

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação.

Medida Provisória nQ 1.114, de 22 de setembro de 1995.................
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3662
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4182
Empréstimo. Fundos Constitucionais de Financiamentos.
Medida Provisória n'l1.137, de 26 de setembro de 1995 (publicada
noDO de 27 de setembro de 1995).................................................

Retificada no DO de 28 de setembro de 1995.........................

3787
4114

TíTULO DO TESOURO NACIONAL
- Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução.Legialação - Alteração.
Medida Provisória nº 1.139, de 28 de setembro de 1995

3795

TJLP ver TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO
TRABALHADOR
Participação nos lucros.
Medida Provisória n 21.136, de 26 de setembro de 1995

3785

u
UNIÃo FEDERAL
Causa judicial. Valor - Atualização.
Decreto nº 1.630, de 12 de setembro de 1995....................................
Obrigação financeira. Dívida - Negociação. Programa Nacional de
Desestatização.
Decreto n Q 1.647, de 26 de setembro de 1995....................................
Orçamento. Crédito suplementar
Câmara dos Deputados.
(46) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho.
(48) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
Ministério das Relações Exteriores.
(64) Decreto de 21 de setembro de 1995............................................
Plano Brasileiro de Financiamento - 1992. Garantia - Antecipação
Resolução nº 41, de 15 de setembro de 1995.....................................

3882

3984

4063
4066
4084

3851

UNIÃo FEDERAL
- Patrimônio ver PATRlMÔNIODA UNIÃo
UNIÃo POSTAL UNlVERSAL
Constituição. Quarto Protocolo Adicional modificativo. Regulamento
geral.

Decreto Legislativo n 2119, de 27 de setembro de 1995....................
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3830

4183
URUGUAI
-

Acordo Comercial n!:! 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Chile e Venezuela.
Decreto nl!1.628, de 11 de setembro de 1995....................................
Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Táfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos
Químicos Imediatos. Brasil.
Decreto nl! 1.615, de 31 de agosto de 1995
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático. Consular, Administrativo e
Técnico. Brasil.
Decreto h'.}. 1.626, de 8 de setembro de 1995......................................

3879

3863

3877

UTILIDADE PúBLICA
Declaração.
Abrace - Associação Brasileira Para o Adolescente e a Criança
Especial São Paulo (SP).
(43) Decreto de 14 de selembro de 1995
Ação Social Católica de Cerquilho. Cerquilho (SP).
(28) Decreto de 8 de selembro de 1995
Ajuda Social à Criança Desamparada. Salvador <BA).
(43) Decreto de 14 de setembro de 1995
Associação de Promoção Assistencial e Cultural. Brasília (DF).
(28) Decreto de 8 de setembro de 1995
Associação Fraternidade e Equilíbrio. Três Corações (MG).
(28) Decreto de 8 de selembro de 1995
Centro Comunitário Imaculada Conceição. Brasília (DF).
(43) Decreto de 14 de setembro de 1995
Centro de Recuperação Jovem. Alvorada (RS).
(43) Decreto de 14 de selembro de 1995
Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro "Prof. Cid da Silva
César". São Carlos (SP).
(70) Decreto de 26 de selembro de 1995
Externato Popular São Vicente de Paulo. São Paulo (SP).
(70) Decreto de 26 de selembro de 1995...........................................
Grupo Força Para Vencer. Ceilândia (DF).
(70) Decreto de 26 de setembro de 1995

4060
4042
4060
4042
4042
4060
4060

4090
4090
4090
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-

Liga D. Assist&lcia Crieto Rei Araraquare (SP).
(70) Decreto de 26 de setembro de 1995............................................
Obra Kolping Estedule De Santa Catarina. Rio do Sul (BC).
(43) Decreto de 14 de setembro de 1995............................................
Soeíedade Civil Colégio Sant'ana.Itaúna (MG).
(43) Decreto d.14 d. setembro d.1995............................................
Socíedade Hospital São Sebastião Mártir. VenAncio Aires (RS).
(43) Decreto d.14 de setembro d.1995.............................................
Sociedade Pela Família. São Paulo (SP).
(70) Decreto de 26 de setembro de 1995............................................
Deaapropriação - Revogação.

4090
4060
4060
4060
4090

Londrina (PR).

-

(10) Decreto de 4 de setembro d.1995..............................................
Porto Alegre (RS).
(9) Decreto de 4 de setembro d. 1995
Imõvel, Deaapropriação
São José do Rio Pardo. Divinolândia (SP).
(26) Decreto de 5 de setembro de 1995
Viçosa (MG).
(25)Decretod.5 de setembro d.1995

4021
4020

4039
4038

v
VENEZUELA
- Acordo Comercial n' 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, CbiI•• Uruguai.
Decreto n' 1.628, d.n de setembro d.1995
- Acordo de Complementação Econômica n' 27. Terceiro Protocolo
Adicional. Brasil.
Decreto n' 1.621, de 6 de setembro d.1995

(Jo1. Leia Hep.

~·ed.
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LEIS

LEI N" 9.IOO, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995
Estabelece normas para a realização
das eleições municipais de 3 de outubro de
1996, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
serão realizadas, simultaneamente, em todo o País, no dia 3 de
outubro de 1996.
Parágrafo único. Na mesma data serão realizadas eleições para
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores nos municípios que venham a
ser criados até 31 de dezembro de 1995.
Art. 2º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver
a maioria de votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 1º A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele
registrado.
§ 2º Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, serão
considerados eleitos o Prefeito e o Vice-prefeito com ele registrado que
obtiverem a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco
e os nulos.
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§ 3' Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no dia 15 de novembro de 1996,
concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito
aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 4' Para o segundo turno, qualificar-se-á o mais idoso, se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação.
§ 5' Se houver empate no segundo turno, de que trata o § 3'
deste artigo, será considerado eleito o candidato mais idoso.
Art. 3' A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos
nos termos desta lei, dar-se-á no dia l' de janeiro de 1997.
Art. 4' Nas eleições referidas nos artigos anteriores, será aplicada a legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras especiais
estabelecidas nesta lei.

Do Registro de Candidatos
Art. 5' Poderá participar das eleições previstas nesta lei o partido que, até 31 de dezembro de 1995, tenha registrado seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e que
tenha seu órgão de direção constituído em forma permanente ou
provisória no Município, na forma do respectivo estatuto.
Art. 6' Serão admítidas coligações se celebradas conjuntamente para as eleições majoritárias e proporcional, e integradas pelos
mesmos partidos, ou se celebradas apenas para as eleições majoritárias.
§ l' A coligação terá denominação própria, que poderá ser a
junção de todas as siglas dos partidos que a integram sendo a ela
atribuídos os direitos e obrigações dos partidos políticos no que se
refere ao processo eleitoral.
§ 2' Na propaganda, a coligação usará, obrigatoriamente, sob
sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram.

Art. 7' Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:
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I - na chapa da coligação podem ser inscritos candidatos
filiados a qualquer partido político dela integrante;
II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito
pelos presidentes dos partidos coligados ou por seus delegados, ou
pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção;

III - os partidos integrantes da coligação devem designar um
representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de
partido político no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral;
IV - a coligação será representada, perante a Justiça Eleitoral,
pela pessoa designada na forma do inciso III ou por até três delegados
indicados pelos partidos que a compõem.
Art. 8" As normas para escolha dos candidatos e para formação
de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido.
Parágrafo único. Em caso de omissão do estatuto, caberá ao
órgão de direção estadual do partido estabelecer as normas, comunicando-as ao Tribunal Eleitoral competente.
Art. 9" A escolha dos candidatos pelos partidos políticos e a
deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período compreendido entre 1" e 30 de junho de 1996, lavrando-se ata em livro próprio,
podendo ser utilizados os já existentes.
Art. 10. para concorrer às eleições previstas nesta lei, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral no Município e estar com sua
filiação deferida pelo respectivo partido até 15 de dezembro de 1995.
§ I" No caso dos municípios criados até 31 de dezembro de 1995,
o domicílio eleitoral será comprovado pela inscrição nas Seções Eleitorais que funcionem dentro dos limites territoriais do novo Município.

§ 2" Havendo fusão ou incorporação de partidos após 15 de
dezembro de 1995, será considerada, para efeito de filiação partidária,
a data de filiação do candidato ao partido originário.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4185-4246, out. 1995.
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Art. 11. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos
para a Câmara Municipal até cento e vinte por cento do número de
lugares a preencher.
§ 1º Os partidos ou coligações poderão acrescer, ao total estabelecido no caput, candidatos em proporção que corresponda ao número
de seus Deputados Federais, na forma seguinte:
I - de zero a vinte Deputados, mais vinte por cento dos
lugares a preencher;
H
de vinte e um a quarenta Deputados, mais quarenta por
cento;
IH
de quarenta e um a sessenta Deputados, mais sessenta
por cento;
IV
de sessenta e um a oitenta Deputados, mais oitenta por
cento;
V
acima de oitenta Deputados, mais cem por cento.
§ 2º Para os efeitos do parágrafo anterior, tratando-se de coligação, serão somados os Deputados Federais dos partidos que integram: se desta soma não resultar mudança de faixa, será garantido
à coligação o acréscimo de dez por cento dos lugares a preencher.
§ 3º Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou
coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres.
§ 42 Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se
inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior.
Art. 12. Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do
dia 5 de julho de 1996.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
I - cópia, autenticada pela Justiça Eleitoral, da ata a que se
refere o art. SQ;
H - autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida por Tabelião;
HI - prova de filiação partidária;
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IV - cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo Cartório
Eleitoral de que o candidato é eleitor no Município desde 15 de
dezembro de 1995, ou que requereu sua inscrição ou transferência de
domicílio até aquela data;
V - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VI - declaração de bens, assinada pelo candidato, com os respectivos valores atualizados.
§ 2º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao encerramento do prazo
previsto no caput deste artigo.
Art. 13. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais
com que deseja ser registrado, até o máximo de duas opções, que
poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido
ou o nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça
dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência
desses nomes deseja registrar-se.
§ 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral
procederá atendendo ao seguinte:
I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que
é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro;
II - ao candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o
tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo,
tenha concorrido em eleição com um dos nomes por ele indicados, será
deferida a sua utilização no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome;
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será
deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final
do inciso anterior;
IV - tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva
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cará para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos
nomes a serem utilizados;
V - no caso do inciso anterior, não havendo acordo, a Justiça
Eleitoral registrará cada candidato com o nome por ele indicado no
pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida.
§ 2· A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que
é conhecido por determinada opção de nome que tenha indicado,
quando seu uso puder confundir o eleitor.

§ 3· Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral
publicará obrigatoriamente, as variações de nome deferidas aos candidatos.
§ 4· A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de
nome coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo
para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha
exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha
concorrido em eleição com o nome coincidente.
§ 5· A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias
antes da eleição, as seguintes relações para serem utilizadas na
votação e na apuração:
I - a primeira, ordenada por partidos, terá a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as duas variações de nome
correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato;
II - a segunda, com índice onomástico em ordem alfabética,
nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação
de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.

Art. 14. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que venha a ser considerado inelegível, que renunciar ou falecer
após o termo final do prazo do registro ou, ainda, que tiver seu registro
indeferido ou cancelado.
§ 1· A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no
estatuto do partido a que pertencer o substituído, devendo o registro
ser necessariamente .requerido em até dez dias contados do fato que
deu origem à substitnição.
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§ 2Q Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de
coligação, a substituição deverá ser feita por decisão da maioria
absoluta dos membros dos órgãos municipais de direção dos partidos
coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela
integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído
renuncie ao direito de preferência.

§ 3Q Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se
o novo pedido, com a observância de todas as formalidades exigidas
para o registro, for apresentado até sessenta dias antes do pleito.
Art. 15. Se o órgão municipal se opuser, na escolha de candidatos ou na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente
estabelecidas pelos órgãos superiores do partido, estes poderão, nos
termos do respectivo estatuto, anular tais decisões e os atos delas
decorrentes.
§ 1Q O partido pode requerer, até a data da eleição, o cancelamento do registro do candidato que:
I

for expulso do partido, obedecidas as normas estatutárias;

ou
11
apóie ou faça propaganda de candidato a cargo eletivo
inscrito por outro partido ou, de qualquer forma, recomende seu nome
ao sufrágio do eleitor.
§ 2Q A apreciação do pedido de cancelamento do registro obedecerá ao previsto no art. 65, alterando-se os prazos ali fixados para 72
horas.

Art. 16. A Justiça Eleitoral disciplinará a identificação dos
partidos e de seus candidatos no processo eleitoral.
§ 1Q Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e ao candidato, nessa
hipótese, o direito de manter o número que lhe for atribuído na eleição
anterior para o mesmo cargo.
§ 2Q OS candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o número da legenda de seu partido, e, nas
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eleições proporcionais, serão inscritos com o número da série do
respectivo partido.
Das Cédnlas Eleitorais
Art. 17. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por
esta lei serão confeccionadas segundo modelo aprovado pela Justiça
Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, para distribuição às
Mesas Receptoras. A impressão será feita em papel branco e opaco,
com tipos uniformes de letras.
§ 1º A parte esquerda da cédula deverá corresponder à eleição
para Prefeito, e a direita, à eleição para Vereadores.
§ 2º (Vetado).
§ 3º A indicação do nome a que se refere o parágrafo anterior
deverá ser feita no pedido de registro, observado o disposto na parte
final do caput do art. 13.
§ 4º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a
cédula terá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do
candidato escolhido, ou da legenda do partido de sua preferência.

§ 5º Às eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no § 2º
deste artigo.
Do Sistema Eletrôuico de Votação e Apuração
Art. 18. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar os Tribunais Regionais a utilizar, em uma ou mais Zonas Eleitorais, o
sistema eletrônico de votação e apuração.
§ 1º A autorização poderá se referir apenas à apuração.
§ 2º Ao autorizar a votação eletrônica, o Tribunal Superior
Eleitoral disporá sobre a dispensa do uso de cédula.
§ 3º O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar, excepcionalmente, mais de um sistema eletrônico de votação e apuração,
observadas as condições e as peculiaridades locais.
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§ 4º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou
da legenda partidária, devendo o nome do candidato e do partido, ou
da legenda partidária, conforme for o caso, aparecer no painel da
máquina utilizada para a votação.
§ 5º Na votação para a eleição majoritária, deverá aparecer,
também, no painel, a fotografia do candidato.
§ 6º Na votação para Vereador, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do
candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado
de forma correta.
§ 7º A máqnina de votar imprimirá cada voto, assegurado o
sigilo e a possibilidade de conferência posterior para efeito de recontagem.
Art. 19. O sistema eletrônico adotado assegurará o sigilo do
voto e a sua inviolabilidade, garantida aos partidos políticos e aos
candidatos ampla fiscalização.
Parágrafo único. Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos
resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente, os programas de computador e, simultaneamente, os mesmos
dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.
Art. 20. No mínimo 120 dias antes das eleições, o Tribunal
Superior Eleitoral expedirá, ouvidos os partidos políticos, as instruções necessárias à utilização do sistema eletrônico de votação e
apuração, garantindo aos partidos o acesso aos programas de computador a serem utilizados.
Parágrafo único. Nas Seções em que for adotado o sistema
eletrônico de votação, somente poderão votar eleitores cujos nomes
estiverem nelas incluídos, não se aplicando a ressalva do art. 148, §
1º, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.

Da Fiscalização das Eleições
Art. 21. Da nomeação da Mesa Receptora, poderá qualquer
partido reclamar, ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, devendo a
decisão ser proferida em 48 horas.
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§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal
Regional, interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em
igual prazo.
§ 2º Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de dezoito anos.

Art. 22. É vedada a participação, na Mesa, Turma ou Junta
Apuradora, de parentes, em qualquer grau, ou de servidores de uma
mesma repartição pública ou empresa privada.
Art. 23. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou
coligações, não poderá recair em menor de dezoito anos ou em quem
por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.
§ 1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma
Seção Eleitoral, no mesmo local de votação, mesmo sendo eleitor de
outra Zona Eleitoral, porém seu voto será admitido somente na Seção
de sua inscrição.
§ 2º As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações e não necessitam de visto
do Juiz Eleitoral.
§ 3º Para efeito do disposto- no parágrafo anterior, o presidente
do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça
Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos
fiscais e delegados.

Art. 24. Aos juízes que sejam ou tenham sido parte em ações
judiciais que envolvam candidatos de determinado município às
eleições de 1996 é vedado participar de qualquer das fases do processo
eleitoral nos pleitos realizados no mesmo município.
Art. 25. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as
fases do processo de votação e apuração das eleições, inclusive o
preenchimento do Boletim de Urna e o processamento eletrônico da
totalização dos resultados, sendo-lhes garantido o acesso antecipado
aos programas de computador a serem utilizados na apuração.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4185-4246, out. 1995.

4195
§ 1º Os fiscais e delegados dos partidos e coligações serão posicionados a uma distância não superior a um metro da Mesa Apuradora, de modo que possam observar diretamente a abertura de urna,
a abertura e contagem das cédulas e o preenchimento do boletim.
§ 2º Os trabalhos de apuração não poderão ser realizados sem
que seja dado cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, sujeitos os responsáveis às penas previstas no art. 347 do Código Eleitoral.
§ 3º O não atendimento ao disposto no § 1a enseja a impugnação
do resultado da urna, desde que apresentada antes de sua abertura.

§ 4º No prazo de 72 horas, a contar do conhecimento dos programas de computador a que se refere o parágrafo único do art. 19, o
partido ou coligação poderá apresentar impugnação fundamentada à
Justiça Eleitoral.

Art. 26. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico
de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no
mesmo momento da entrega ao Juiz encarregado, cópias dos dados
do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético.
Art. 27. O Boletim de Urna, cujo modelo será aprovado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, conterá impressos os nomes e os números dos candidatos concorrentes.
§ 1º O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar
cópia do Boletim de Urna aos partidos e coligações concorrentes ao
pleito; não o fazendo, incorrerá na pena prevista no art. 310 da Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, aplicada cumulativamente.
§ 2º A transcrição dos resultados apurados no boletim deverá
ser feita na presença de fiscais, delegados e advogados dos partidos e
coligações, os quais, ao final do preenchimento do boletim, receberão,
imediatamente, exemplar idêntico, expedido pela Junta Eleitoral.
§ 3º O rascunho, denominado borrão, ou qualquer outro tipo de
anotação fora dos formulários adotados pela Justiça Eleitoral, utilizados pelo Juiz ou qualquer membro da Junta Apuradora, não poderão servir de consulta ou prova posterior à apuração perante a Junta
totalizadora dos votos.
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Art. 28. Aplicam-se as seguintes disposições sobre recontagem
de votos às eleições em que não seja utilizado o sistema eletrõnico de
votação e apuração:

I - nas 48 horas seguintes à divulgação dos dados da totalização dos votos do Município, poderão os partidos políticos, independentemente de prévia impugnação, requerer, fundamentadamente, a recontagem de votos de uma determinada seção ou Zona Eleitoral;

U -

(Vetado).

Ifl - será, também, assegurada a recontagem dos votos, na
forma do inciso anterior, quando, na fundamentação do recurso, ficar
evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não
fechamento da contabilidade da uma, bem como a apresentação de
totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral
verificada nas demais Seções do mesmo município ou Zona Eleitoral;

N - nos casos não enquadrados nos incisos anteriores, caberá
à Junta Apuradora, por maioria dos votos, decidir sobre o recurso.
Art. 29. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e
delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à
instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para
tanto, cópia do boletim relativo à uma impugnada.
Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção
do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos
números da Zona e da Seção Eleitoral, e o nome da unidade da
federação, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso instrua-o mediante a anexação do respectivo Boletim
de Uma.
Art. 30. A impugnação não recebida pela Junta Apuradora
pode ser apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral, em quarenta e
oito horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas.
Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em 48
horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex ou fax, o inteiro teor da
decisão e da impugnação.
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Art. 31. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber
ou mencionar, nas atas de apuração, protestos, ou ainda, que impedir
o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligações, deverá ser
imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos no
Código Eleitoral.
Art. 32. Nos municípios com mais de uma Zona Eleitoral, a
apuração das urnas correspondentes a cada uma será realizada em
locais distintos.
Da Arrecadação e da Aplicação de
Recursos nas Campanhas Eleitorais

Art. 33. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas
sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e por eles
pagas.
Art. 34. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores
máximos de gastos que despenderão por candidatura em cada eleição
a que concorrerem.
Parágrafo único. Tratando-se de coligação, os valores máximos
de gastos deverão ser iguais para os candidatos de cada partido que
as integra.

Art. 35. Até cinco dias úteis após a escolha de seus candidatos
em convenção, o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais.
§ F A cada município em que o partido concorrer com candidato
próprio, corresponderá um comitê financeiro, independentemente do
comitê financeiro estadual, cuja constituição é facultada ao partido.
§ 2· Os comitês financeiros serão registrados nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 3· A abertura de contas bancárias específicas para registrar
todo o movimento financeiro da campanha é facultada a qualquer
candidato e obrigatória para o partido e para os candidatos a Prefeito
e, nos municípios com mais de 50 mil eleitores, para os candidatos a
vereador.
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§ 42 O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua
própria campanha, utilizando recursos que lhe sejam repassados
pelos comitês, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário,
recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas.
§ 52 O candidato é o único responsável pela veracidade das
informações financeiras e contábeis referentes à sua campanha,
devendo assinar a respectiva prestação de contas sozinho ou, se for o
caso, em conjunto com a pessoa que tenha designado para essa tarefa.
§ 6" A prestação de contas dos candidatos e comitês financeiros
deve ser feita de acordo com plano de contas simplificado elaborado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 72 A prestação de contas à Justiça Eleitoral será sempre feita
por intermédio do comitê financeiro e assinada pelo presidente do
partido.
§ 8" Nos municípios de até dez mil eleitores, o partido poderá
acordar com os seus candidatos a adoção de sistema único de prestação de contas.
§ 92 Os bancos acatarão, obrigatoriamente, o pedido para abertura de conta de qualquer partido ou candidato escolhido em convenção, destinada à movimentação financeira da campanha, sendo-lhes
vedado condicioná-la a depósito mínimo.

Art. 36. A partir da constitnição dos comitês fmanceiros, as
pessoas fisicas e juridicas poderão fazer doações em dinheiro, ou
estimáveis em dinheiro, a partido ou a candidato, para as campanhas
eleitorais.
§ 12 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas:
I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos no ano anterior à eleição;
U - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao
valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido ou coligação;

lU - no caso de pessoa juridica, a um por cento da receita
operacional bruta do ano anterior à eleição.
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§ 29 Os percentuais de que tratam os incisos I e III do parágrafo
anterior poderão ser excedidos, desde que as contribuições e doações
não sejam superiores a setenta mil Ufirs e trezentas mil Ufirs,
respectivamente.
§ 39 As doações e contribuições serão convertidas em Ufir, pelo
valor desta no mês em que ocorrerem.

§ 49 Em qualquer das hipóteses deste artigo, a contribuição de
pessoa jurídica a todos os candidatos de determinada circunscrição
eleitoral não poderá exceder de dois por cento da receita de impostos,
arrecadados pelo muuicípio no ano anterior ao da eleição, acrescida
das transferências constitucionais.
§ 59 Toda doação a candidato específico ou a partido deverá ser
feita mediante recibo, em formulário impresso em série própria para
cada partido, segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral.

Art. 37. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou
indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I -

entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da admiuistração pública direta, indireta ou fundação instituída em virtude de lei ou mantida com recursos provenientes
do Poder Público, ressalvado o Fundo Partidário;
III -

concessionário ou permissionário de serviço público;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de
beneficiária, recursos provenientes de contribuição compulsória em
virtude de disposição legal;
V

entidade declarada de utilidade pública;

VI

entidade de classe ou sindical;

VII

pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do

exterior.

Art. 38. São considerados gastos eleitorais e, como tais, sujeitos
a registro e aos limites fixados nesta lei, os referentes a:
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Itamanho;

confecção de material impresso de qualquer natureza e

II - propaganda e publicidade, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;
III eleitoral;

aluguel de locais para a promoção de atos de campanha

IV - despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a
serviço das candidaturas;
V - correspondência e despesas postais;
VI - instalação e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições; _
VII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e
assemelhados;
VIII - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo;
IX - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha;
X - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XI - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral.
Art. 39. Qualquer cidadão pode realizar, em apoio a candidato
de sua preferência, gastos até 200 Ufirs, não sujeitos à contabilização,
desde que não sejam reembolsados.
Art. 40. Os candidatos detentores de mandato eletivo não poderão utilizar serviços gráficos custeados pelas Casas Legislativas
para a confecção de impressos de propaganda eleitoral, sendo-lhes,
também, vedada a utilização de materiais e serviços que excedam as
prerrogativas consiguadas nos regimentos e normas das Casas que
integram.
Art. 41. O candidato apresentará ao comitê financeiro de Seu
partido, até o vigésimo dia posterior à realização das eleições no
Município, a prestação de contas dos recursos arrecadados e dos
aplicados, incluídos os próprios e os oriundos do Fundo Partidário, e
os transferidos pelos comitês financeiros estaduais, quando houver.
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Parágrafo único. AB contas do candidato serão incorporadas às
contas do comitê financeiro, para os fins previstos no artigo seguinte.
Art. 42. Até o trigésimo dia posterior à realização das eleições
no município, os comitês financeiros enviarão à Justiça Eleitoral as
prestações de contas referentes às campanhas de cada uma das
eleições e de cada um dos candidatos.
Art. 43. Acompanharão a prestação de contas:
I - os extratos das contas bancárias referentes à movimentação, pelos comitês e pelos candidatos, dos recursos financeiros utilizados na campanha, ou os dados contábeis das doações e dos gastos
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro;
11 -relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes;
111 - relação dos doadores, pessoas físicas e jurídicas, com os
respectivos valores e indicação das formas de doação.
Parágrafo único. Até cinco anos após o trânsito em julgado da
decisão sobre suas contas, os candidatos e os partidos conservarão a
documentação a elas concernente.
Art. 44. Ao receber as prestações de contas e demais informações
dos candidatos, deverá o comitê:
I - verificar se os valores declarados pelo candidato como
tendo sido recebidos do comitê conferem com seus próprios registros
financeiros e contábeis;
11 - resumir as informações contidas nas prestações de contas,
de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas de
todos os candidatos.
111 - encaminhar à Justiça Eleitoral o conjunto das prestações
de contas dos candidatos e do próprio comitê, de forma ordenada e
que permita fácil compreensão das informações, assim como identificação de documentos e transações efetuadas.
Art. 45. Examinando a prestação de contas, a Justiça Eleitoral,
conhecendo-as, decidirá sobre a sua regularidade.
§ 1º A decisão que julgar as contas será publicada, em sessão,
até três dias antes da diplomação.
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§ 2" Meros erros formais e materiais que venham a ser corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido.
Art. 46. A Justiça Eleitoral poderá, posteriormente à realização
do pleito, requisitar, diretamente, às instituições financeiras, os
extratos e comprovantes de movimentação financeira das contas dos
comitês e dos candidatos, referentes à campanha, podendo, ainda,
ordenar diligências necessárias à complementação das informações
ou saneamento das irregularidades encontradas.
Art. 47. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos
financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e permanecerá depositada na respectiva conta bancária até o fim do prazo de
impugnação.
Parágrafo único. Após julgados todos os recursos, as obras referidas no caput serão entregues ao partido ou à coligação, neste caso
para divisão entre os partidos que à compõem.

Das Pesquisas Eleitorais

Art. 48. A partir de 2 de abril de 1996, as entidades ou empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou
aos candidatos, para serem levadas ao conhecimento público, são
obrigadas a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes
da divulgação de cada pesquisa, as informações a seguir relacionadas:
I - quem contratou a realização da pesquisa;
H - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
IH - a metodologia e o período de realização da pesquisa;
IV - o plano amostral e ponderação no que se refere a sexo,
idade, grau de instrução, nivel econômico e área física de realização
do trabalho;
V - o intervalo de confiança e a margem de erro;
VI - o nome de quem pagou pela realização do trabalho;
VII - o sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;
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VIII-

o questionário completo aplicado.

§ 1e Ajuntada de documentos e o registro das informações a que
se refere este artigo, relativas às eleições nas capitais, devem ser
feitos, a cada pesquisa, nos Tribunais Regionais Eleitorais, e, nos
demais municípios, nos juízos eleitorais respectivos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará, imediatamente, no local de
costume, aviso comuuicando o registro das informações a que se refere
este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, que a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta
dias,

§ 3º Imediatamente após o registro referido no caput, as empresas ou entidades referidas colocarão à disposição dos partidos ou das
coligações que possuam candidatos registrados para as eleições a que
se refere a pesquisa, na sede do município onde se situa o órgão da
Justiça Eleitoral perante o qual foi registrada, as informações e
demais elementos atinentes a cada um dos resultados a publicar, em
meio magnético ou impresso, a critério do interessado.
§ 4º Os responsáveis pela empresa ou entidade de pesquisa,
pelo órgão veiculador, partido, coligação ou candidato que divulgarem
pesquisa não registrada estarão sujeitos à pena cominada no art. 323
do Código Eleitoral e à multa de 20.000 Ufirs ou de valor igual ao
contratado pela realização da pesquisa, se este for superior.

§ 5º (Vetado).
Art. 49. Os partidos, mediante requerimento à Justiça Eleitoral, que determinará imediatamente a realização de diligência, terão
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da
coleta de dados, inclusive à identificação dos entrevistadores, das
entidades que derem ao conhecimento público pesquisas de opinião
relativas às eleições, e poderão confrontar e conferir os dados publicados, preservando-se a identidade dos respondentes.
§ 1e A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora
dos partidos tornará os responsáveis pela entidade ou empresa de
pesquisa sujeitos à pena de detenção de seis meses a um ano e multa
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de 20.000 Ufirs ou de valor igual ao recebido pela realização da
pesquisa, se este for superior.
§ 2° A comprovação de irregularidade ou dessemelhança entre
os dados veiculados e aqueles aferidos pela diligêucia do partido
político tornará os responsáveis pela entidade ou instituto de pesquisa e os responsáveis pelo órgão divulgador sujeitos às penalidades
indicadas no parágrafo anterior, 'sem prejuízo da obrigatoriedade de
veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página,
caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo
utilizado.
Da Propaganda Eleitoral

Art. 50. A propaganda eleitoral somente é permitida após escolha do candidato pelo partido ou pela coligação em convenção.
§ 1° Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a
realização, na semana anterior à escolha pelo partido, de propaganda
visando à indicação de seu nome.
§ 2° A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável
pela divulgação da propaganda, bem como o beneficiário, à multa de
10.000 a 20.000 Ufirs.
Art. 51. Nos bens cujo uso dependa de cessão, permissão ou
concessão do Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de
uso comum, são vedadas a pichação e inscrição a tinta e a veiculação
de propaganda.
§ 1° A violação do disposto no caput sujeita os responsáveis às
penas do art. 334 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965, e à multa
de 1.000 a 10.000 Ufirs.
§ 2° Em bens particulares, é livre, independendo da obtenção de
licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação
de propaganda eleitoral por meio de fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, ou murais de qualquer dimensão, desde
que haja permissão do detentor de sua posse.

Art. 52. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela
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distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, devendo ser
editados sob a responsabilidade de partido, coligação ou candidato.

Art. 53. A realização de qualquer ate> de propaganda partidária
ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da
polícia.
§ 1º O candidato ou partido promotor do ato fará a devida
comunicação à autoridade policial, pelo menos 24 horas antes de sua
realização, a fim de que esta lhe garanta, seguodo a prioridade do
aviso, o direito contra qualquer que, no mesmo dia, hora e lugar,
pretenda celebrar outro ato.
§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à
garantia da realização do ato, bem como da normalidade possível do
funcionamento do tráfego e de serviços públicos que possam ser
afetados pelo evento.
§3º O direito à propaganda, exercido nos termos da legislação
eleitoral, não pode ser cerceado sob alegação do exercício do poder de
polícia.
§ 4º A distância mínima referida no parágrafo úuico do art. 244
da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, será de duzentos metros.
§ 5º A realização de comícios será permitida no horário compreendido entre as oito e as vinte e quatro horas.

Art. 54. Será permitida a divulgação paga, na imprensa escrita,
de propaganda eleitoral, no espaço máximo por edição, para cada
candidato, partido ou coligação, de um oitavo de página de jornal-padrão,
e de um quarto de página de revista ou tablóide.
Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo sujeita os
responsáveis pelos veículos de divulgação, bem como os partidos,
coligações ou candidatos beneficiados, à multa de 1.000 a 10.000
Ufirs.

Art. 55. A propaganda através de quadros ou painéis de publicidade ou outdoors somente será permitida após a realização do
sorteio de que trata este artigo, aplicando-se ao infrator multa de
1.000 a 10.000 Ufirs.
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§ F As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos
disponíveis para a veiculação de propaganda eleitoral, em quantidade
não inferior à metade do total dos espaços existentes no território
municipal.
§ 2° Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão ser
divididos em grupos eqüitativos de pontos com maior e menor impacto
visual, tantos quantos forem os partidos e as coligações concorrentes,
para serem sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral.
§ 3° A relação dos locais, com a indicação dos grupos, deverá ser
entregue, pelas empresas de publicidade, aos Jnízes Eleitorais, nos
municípios, e ao Tribunal Regional Eleitoral, nas capitais, até 5 de
julho de 1996.

§ 4° O sorteio será realizado em quinze dias após o recebimento
da relação, para o que a Justiça Eleitoral fará publicar, até 10 de julho
de 1996, a relação de partidos e coligações que requereram registro
de candidatos às eleições.
§ 5° Para efeito do sorteio, a coligação é equiparada a um partido, qualquer que seja o número de partidos que a integram.
§ 6° Após a realização do sorteio, os partidos e as coligações
deverão comunicar, por escrito, às empresas, os períodos e a quantidade de quadros ou painéis que utilizarão, dos grupos a que se refere
o § 2°. Os que não forem utilizados deverão ser redistribnídos entre
os demais concorrentes interessados, fazendo-se novo sorteio, se
necessário, a cada renovação de painéis.
§ 7° Os partidos distribuirão, entre seus candidatos, os espaços
que lhes couberem.

Art. 56. A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, é
restrita ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de
propaganda paga.
§ 1° Durante os sessenta dias que antecederem a antevéspera
do pleito, as emissoras de rádio reservarão, para divulgar, em rede,
a propaganda eleitoral gratuita, diariamente, exceto aos domingos,
trinta minutos de sua programação, das sete horas às sete horas e
trinta minutos; outros trinta minutos, das doze horas às doze horas
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e trinta minutos; e outros trinta minutos, das dezessete horas às
dezessete horas e trinta minutos.
§ 20 No caso de pleito em que concorrerem apenas dois candidatos, a propaganda no rádio será de vinte minutos, das sete horas às
sete horas e vinte minutos; de vinte minutos, das doze horas às doze
horas e vinte minutos; e de outros vinte minutos, das dezessete horas
às dezessete horas e vinte minutos,
§ 3° Durante os sessenta dias que antecederem a antevéspera
do pleito, as emissoras de televisão reservarão, para divulgar, em
rede, a propaganda eleitoral gratuita, diariamente, exceto aos domingos, trinta minutos de sua programação, entre as treze horas e treze
horas e trinta minutos; e outros trinta minutos, entre as vinte horas
e trinta minutos e as vinte e uma horas.
§ 4° No mesmo período, as emissoras de televisão reservarão,
ainda, trinta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a
serem utilizados em inserções de trinta ou sessenta segundos, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas
proporcionalmente ao longo da programação veiculada entre as oito
e as vinte e quatro horas, inclusive aos sábados e domingos, obedecido
o seguinte:
I - destinação exclusiva para a campanha dos candidatos a
Prefeito e a Vice-Prefeito e de sua legenda partidária ou das que
componham sua coligação, quando for o caso;
H - a distribuíção levará em conta os blocos de audiência
entre as oito e as doze horas, as doze e as dezoito horas, as dezoito e
as vinte e uma horas, e as vinte e uma e as vinte e quatro horas;

IH - nenhum candidato, partido ou coligação terá direito a
mais de dez inserções por dia;
IV - em cada intervalo da programação normal, haverá apenas
uma inserção de propaganda eleitoral;
V - se, da combinação dos incisos IH e IV, resultar tempo
inferior a trinta minutos, será este reservado para os fins do disposto
neste parágrafo.
§ 5° A partir do dia 8 de julho de 1996, a Justiça Eleitoral
convocará os candidatos que requereram inscrição e a representação
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das emissoras de televisão para elaborarem o plano de mídia previsto
no § 4º, com base no tempo devido a cada um deles, garantida a
participação proporcional nos horários de maior e menor audiência,
e também para compatibilizar os interesses manifestados pelos partidos nos termos do art. 58.
§ 6º Da negociação referida no parágrafo anterior, resultará
termo de acordo entre as emissoras e os candidatos, que servirá para
todos os fins de garantia de direito.
§ 7º Havendo segundo turno, o tempo destinado ao horário
gratuito previsto neste artigo ficará reduzido à metade e será dividido
igualmente entre os candidatos, nos quinze dias anteriores à antevéspera da eleição, inclusive aos domingos.
§ 8º As emissoras e os partidos ou coligações acordarão, em cada
caso, sobre a sistemática da entrega das gravações em meios magnéticos,
obedecida a antecedência minima de três horas do horário previsto para
o início da transmissão, no caso dos horários de trinta minutos, e de doze
horas, no caso das mensagens de trinta ou sessenta segundos, sempre
no local da geração dos programas e das mensagens.
§ 9º Veicular inserções em quantidade diferente daquelas a que
os partidos e candidatos tenham direito, bem como transgredir o que
estabelece o art. 60, sujeita a emissora às sanções previstas nos §§ 1º
e 2º do art. 64.
§ 10. Às segundas, quartas e sextas-feiras, o horário definido
nos §§ 1º a 3º será destinado à divulgação das propostas partidárias
ou de candidatos às Cãmaras de Vereadores; às terças e quintas e aos
sábados, aos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito.
§ 11. É facultado aos partidos e coligações utilizar, no todo ou
em parte, o horário das segundas, quartas e sextas-feiras para a
propaganda dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito.

Art. 57. A Justiça Eleitoral distribuirá cada um dos períodos
referidos no artigo anterior entre os partidos e as coligações que
tenham candidatos registrados, conforme se tratar de eleição majoritária ou proporcional, observado o seguinte:
I - um quinto do tempo, igualitariamente entre os partidos e
as coligações;
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II - quatro quintos do tempo, entre os partidos e as coligações,
proporcionalmente ao número de seus representantes na Câmara dos
Deputados;
III -- quando concorrerem apenas dois candidatos à eleição
para Prefeito e Vice-Prefeito, o tempo será dividido igualmente entre
eles.
§ 1º Aos partidos cujo tempo devido em qualquer distribuição
for inferior a um minuto diário, será assegurado o direito de acumulá-lo para utilização em tempo equivalente.
§ 2º Deixando o candidato a Prefeito de concorrer, por qualquer
motivo, em qualquer etapa do pleito, far-se-á nova distribuição do
tempo entre os candidatos remanescentes.

Art. 58. Não havendo emissora de televisão no município, os
órgãos regionais de direção da maioria dos partidos participantes do
pleito poderão requerer à Justiça Eleitoral que reserve, dentre as
geradoras de imagens que o alcancem, aquela que deixará de formar
rede para transmitir o programa gratuito dos candidatos do município.

§ 1º A Justiça Eleitoral, recebendo os pedidos, designará a emissora de maior audiência, dentre as geradoras, para transmitir o
programa dos candidatos do Município-sede, e as demais, na ordem
do eleitorado de cada município por elas alcançado, até o limite das
disponíveis.
§ 2º Nesse caso, na abertura do programa eleitoral, cada uma
das emissoras informará quais os municípios cujos programas serão
transmitidos e quais as emissoras que os transmitirão.
§ 3º O órgão de direção municipal de partido de município
contemplado com a geração do programa de seus candidatos poderá
ceder parte do tempo de que dispuser a candidatos do mesmo partido,
de outros municípios.
§ 4º O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas
mesmas condições.
Art. 59. A emissora que deixar de cumprir as disposições desta
lei sobre propaganda terá a transmissão de sua programação normal
suspensa por vinte e quatro horas, por determinação da Justiça
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Eleitoral, à vista de reclamação de partido ou candidato, dobrando-se
o período a cada reincidência sendo obrigada a transmitir a cada
quinze minutos mensagem informando que se encontra fora do ar por
ter desobedecido à lei eleitoral.

Art. 60. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão
admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia aos
programas eleitorais.
Art. 61. Dos programas de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido, poderá participar, em
apoio aos candidatos deste, qualquer cidadão não filiado a outra
agremiação partidária, sendo vedada a participação de qualquer
pessoa mediante remuneração e a veiculação de propaganda que
possa degradar ou ridicularizar candidatos, ainda que de forma
dissimulada.
Parágrafo único. No segundo turno da eleição para Prefeito e
Vice-Prefeito, será permitida, nos programas de que trata este artigo,
a participação de filiados a outros partidos, desde que formalizado o
apoio destes aos candidatos.
Art. 62. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido neste artigo, é facultada a transmissão, por emissora de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de
debates entre candidatos a eleição majoritária e proporcional, assegurada a participação de todos os partidos e coligações participantes
do pleito, e observado o seguinte:
I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates
pode ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um
mesmo cargo eletivo;

b) em grupos, como parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, devendo a escolha do dia e da ordem
de fala ser feita mediante sorteio, salvo se for celebrado acordo diverso
entre os partidos interessados;

II - nas eleições proporcionais, os debates serão organizados
de modo a assegurar a presença de, pelo menos, três partidos concorrentes ao pleito, salvo quando este for disputado por dois partidos.
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Art. 63. Os dispositivos desta lei aplicam-se, igualmente, às
emissoras de televisão que operam em VHF e UHF.
Art. 64. A partir de l' de julho de 1996, é vedado às emissoras,
em sua programação normal e noticiário:
I - transmitir, ainda que em forma de entrevistajornalística,
imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta
popular de natureza eleitoral, em que seja possível a identificação do
entrevistado, ou manipulação de dados;,

II - utilizar trucagem, montagem ou outro recurso de video ou
áudio, ou produzir ou veicular programa que possa degradar ou
ridicularizar candidato, partido ou coligação;

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorávelou contrária a candidato, partido ou coligação, ou seus órgãos ou
representantes;
IV - dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou
coligações;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa que faça alusão ou crítica que prejudique candidato, partido político ou coligação, mesmo que de forma dissimulada.
§ 1" A não observância do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela empresa às penalidades previstas no art. 323 do
Código Eleitoral e à multa de 10.000 a 20.000 Ufirs, além da suspensão das transmissões da emissora, conforme o disposto no art. 59.
§ 2º A reincidência implica a duplicação da penalidade.

§ 3' Incorre nas sanções deste artigo a emissora que, nos sessenta dias que antecederem a realização do pleito, transmitir programa apresentado ou comentado por candidato ou divulgar nome de
programa, ainda quando preexistente, se coincidente com variação
nominal adotada por candidato.

Art. 65. As reclamações ou representações contra o não cumprimento das disposições legais relativas à propaganda eleitoral deverão
ser dirigidas ao Juiz Eleitoral.
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§ 1" Quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará o Juiz que deverá apreciar as
reclamações ou representações relativas à propaganda.
§ 2" Recebida a reclamação ou representação, o Juiz notificará
imediatamente o reclamado para, querendo, apresentar defesa em 24
horas, devendo, após transcorrido este prazo apresentada ou não a
defesa, decidir e publicar a decisão no prazo de 24 horas.
§ 3" Sendo a ofensa praticada por candidato, a notificação poderá ser feita ao partido ou coligação a que pertença.
§ 4" Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de 24 horas,
assegurando-se ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em
ignal prazo.
§ 5" Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de 24 horas.
§ 6" Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode
ser dirigido ao órgão superior, juntando-se cópias autênticas onde se
comprove o descumprimento dos prazos, devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito aqui definido.

Art. 66. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação,
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1" Sendo a ofensa veiculada pela imprensa escrita, observarse-á o segninte:

I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o
exercício do direito de resposta ao Juiz Eleitoral, instruindo o pedido
com um exemplar da publicação e o texto para resposta;

n - a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor
para defender-se em 48 horas, devendo a decisão ser prolatada no
prazo máximo de três dias da data da formulação do pedido;
In - deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no
mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros
elementos de destaque usados na ofensa, em até 48 horas após a
decisão, ou, por solicitação do ofendido, no mesmo dia da semana em
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que foi divulgada a ofensa, ainda que fora desse prazo, ou, tendo sido
a ofensa publicada em veículo com periodicidade de circulação maior
que 48 horas, na primeira vez em que circular;

IV - o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da
decisão, bem como a regular distribuição dos exemplares, quantidade
impressa, raio de abrangência na distribuição e publicidade realizada.
§ 2" No caso de ofensa veiculada na programação normal das
emissoras de rádio ou de televisão, deferida a resposta, o ofendido
utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado pelo ofensor, nunca
inferior a um minuto, obedecido o seguinte:

r - o ofendido, ou seu representante legal, poderá formular o
pedido ao Juiz competente, devendo a decisão ser prolatada improrrogavelmente em setenta e duas horas;
Il - para os efeitos deste parágrafo, a Justiça Eleitoral, à vista
do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa, para que entregue em vinte e quatro
horas, sob as penas do art. 347 da Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965,
cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão;
Hl - deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas
após a decisão;

IV - o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça
Eleitoral ou informado por cópia protocolada que receber de reclamante, preservará a gravação até a decisão final do processo.
§ 3" Tratando-se de ofensa veiculada no horário eleitoral gratuito, será obedecido o seguinte:

r - o ofendido, ou seu representante legal, poderá formular
pedido para o exercício do direito de resposta ao juízo competente,
dentro de 24 horas do término da transmissão;
Il - em prazo não superior a 24 horas, será notificado o ofensor
para que exerça seu direito de defesa, também em 24 horas, após o
que, no mesmo prazo, deverá ser proferida a decisão;
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III - o tempo da resposta, também não inferior a um minuto,
será deduzido do tempo reservado ao partido ou coligação em cujo
horário foi cometida a ofensa.
§ 4º A resposta garantida por este artigo reportar-se-á, exclusivamente, ao ato ofensivo.
§ 5º Se o tempo reservado ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar
tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação.
§ 6º Deferido o pedido para resposta no programa eleitoral
gratuito, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos
deverão ser, imediatamente, notificados da decisão com indicação do
horário para veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do
programa do partido ou coligação.
§ 7º O meio magnético contendo a resposta deverá ser entregue,
pelo ofendido, à emissora geradora, até trinta e seis horas após a
ciência da decisão, devendo ser transmitida a resposta no programa
subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a
ofensa.
§ 8º Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem
sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada na forma que a Justiça Eleitoral
definir, em termos previamente aprovados, de modo a não ensejar
tréplica, mesmo sendo nas 48 horas anteriores ao pleito.
§ 9º Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe
recurso às instãncias superiores, em 48 horas da data de sua publicação, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo.
§ 10. Os tribunais devem proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto no inciso I do § 3º e nos §§
6º e 7º para restituição do tempo em caso de provimento do recurso.
§ 11. Sem prejuízo do crime tipificado no art. 347 da Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, o não cumprimento integral ou em parte
da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento
de multa de 5.000 a 15.000 Ufirs, duplicado em caso de reincidência.

§ 12. Aplica-se aos casos previstos neste artigo o disposto no §
6º do art. 65.
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Dos Crimes Eleitorais
Art. 67. Constitui crime eleitoral:
I - doar, direta ou indiretamente, a partido, coligação ou
candidato, recurso de valor superior ao definido no art. 36, para
aplicação em campanha eleitoral:
Pena: detenção de um a três meses e multa de 4.000 Ufirs a
12.000 Ufirs ou de valor igual do excesso verificado, caso seja superior
ao máximo aqui previsto;
H - receber, direta ou indiretamente, recurso de valor superior ao definido pelo art. 36, para aplicação em campanha eleitoral:
Pena: a mesma do inciso I;

IH - gastar recursos acima do valor estabelecido pelo partido
ou coligação para aplicação em campanha eleitoral:
Pena: a mesma do inciso I;

IV - divulgar fato que sabe inverídico ou pesquisa manipulada com infringência do art. 48, distorcer ou manipular informações
relativas a partido, coligação, candidato ou sobre a opinião pública,
com objetivo de influir na vontade do eleitor:
Pena: detenção de dois meses a um ano ou pagamento de multa
de 4.000 Ufirs a 12.000 Ufirs, agravada, se o crime é cometido pela
imprensa, rádio ou televisão;
V - deixar o juiz de declarar-se impedido nos termos do § 3·
do art. 14 da Lei n· 4.737, de 15 de julho de 1965:
Pena: detenção de até um ano e multa;
VI - reter título eleitoral ou comprovante de alistamento eleitoral contra a vontade do eleitor ou alistando:
Pena: detenção de dois a seis meses ou multa;
VII - obter ou tentar obter, indevidamente, acesso a sistema
de tratamento automático de dados utilizado pelo serviço eleitoral, a
fim de alterar a apuração ou contagem de votos:
Pena: reclusão, de um a dois anos, e multa:
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VIII - tentar desenvolver ou introduzir comando, instrução ou
programa de computador, capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar
qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados utilizado pelo serviço eleitoral:
Pena: reclusão, de três a seis anos, e milita;
IX- distribuir, no dia da eleição, qualquer espécie de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou fazer funcionar postos de distribuição ou de entrega de material de propaganda:

Pena: multa;
X - exercer, no dia da eleição, qualquer forma de aliciamento
ou coação tendente a influir na vontade do eleitor:
Pena: detenção de 1 a 3 meses;
Xl- causar ou tentar causar dano fisico ao equipamento utilizado na votação eletrônica ou às suas partes:

Pena: reclusão de dois a seis anos e multa.
§ 1" Consideram-se recursos para os fins dos incisos 1 a Hl:

I-

quantia em dinheiro, sejam moeda nacional ou estran-

geira;

II III -

título representativo de valor mobiliário;
qualquer mercadoria que tenha valor econômico;

IV - a prestação, gratuita ou por preço significativamente
inferior ao do mercado, de qualquer serviço, ressalvada a oferta de
mão-de-obra por pessoa fisica;
V-

a utilização de qualquer equipamento ou material;

VI- a difusão de propaganda, por qualquer meio de comunicação, ou o pagamento das despesas necessárias à sua produção ou
veiculação;
VII -

a cessão de imóvel, temporária ou definitiva;
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VIU - o pagamento de salário ou qualquer outra forma de
remuneração a empregado ou prestador de serviço a partido ou a
candidato;
IX - o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas relativas
às lúpóteses previstas neste artigo.
§ 2Q As penas indicadas nos incisos U e Ill do caput serão
aplicadas aos dirigentes partidários ou membros de comitês de partidos ou coligações, se responsáveis pelo ato delituoso.

§ 3Q O candidato, se responsável pelo crime, está sujeito às
penas indicadas neste artigo e à cassação do registro de sua candidatura.
§ 4Q Aplicam-se as penas previstas no inciso I ao presidente,

gerente, diretor, administrador ou eqnivalente responsável por pessoa jurídica da qual se originem recursos não autorizados por esta lei,
destinados a partidos, coligações ou candidato.
Art. 68. A pessoa jurídica que contribuir de forma ilícita com
recursos para campanha eleitoral, será aplicada multa de 10.000 a
20.000 Ufirs ou de valor igual ao doado, se superior ao máximo
previsto.
Parágrafo único. O valor da multa pode ser aumentado em até
dez vezes, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica
do infrator, é ineficaz a cominada nesta lei.
Art. 69. O descumprimento das regras relativas ao financiamento de campanha caracteriza abuso do poder econômico.
Art. 70. A pessoa jurídica que infringir o disposto nesta lei
ficará impedida de participar de licitações públicas e de celebrar
contratos com o poder público pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo em que seja assegurada
ampla defesa.
Art. 71. Salvo disposição em contrário, no caso de reincidência,
as penas pecuniárias previstas nesta lei serão aplicadas em dobro.
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Disposições Finais
Art. 72. A representação de cada partido na Câmara dos Deputados, para os efeitos desta lei será a existente em 15 de dezembro de
1995.
Parágrafo único. Para o partido que resultar de fusão ou incorporação ocorrida após a data mencionada no caput, o número de
representantes corresponderá ao somatório dos representantes que
os partidos originários possuíam naquela data.
Art. 73. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de
transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da
eleição.
§ 1Q No ano de 1996 não será permitido a transferência de
eleitores de um município para outro do mesmo Estado nem entre
municípios limítrofes pertencentes a estados diferentes.
§ 2Q A transferência do domicílio eleitoral de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador para outro município só pode ser deferida no curso
de seu mandato se houver a renúncia até um ano antes do pleito que
deva realizar-se para eleger os seus sucessores.

Art. 74. A devolução das fichas de filiação partidária para a
organização da primeira relação de filiados, a que se refere o art. 58
da Lei n Q 9.096, de 19 de setembro de 1995, poderá ser requerida ao
Juiz Eleitoral por órgão de direção partidária constituído em forma
permanente ou provisória no município ou na respectiva unidade da
federação.
Parágrafo único. A relação de filiados a que se refere este artigo
será enviada aos Juízes Eleitorais na quarta semana de dezembro de
1995.
Art. 75. Na votação, quando admitido penetrar no recinto da
Mesa, o eleitor apresentará seu título, acompanhado de documento
público em que conste sua fotografia, os quais poderão Ser examinados
por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha.
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Art. 76. O Tribunal Regional Eleitoral deferirá de plano o pedido de correição nas Zonas Eleitorais, se solicitado até 5 de abril de
1996 e atendidas as seguintes condições:
I - quando instruído de prova da qual se verifique que a
média das transferências ocorridas no ano em curso seja dez por cento
superior à média do ano anterior;
H - se a população entre dez e quinze anos do território
abrangido pela Zona Eleitoral para a qual se requer a correição,
somada à de idade superior a setenta anos, for inferior a cinqüenta
por cento do eleitorado;
IH - se o pedido for subscrito pela maioria dos partidos com
órgãos de direção na circunscrição para a qual se requer a correição.
Art. 77. (Vetado).
Art. 78. Aos crimes previstos nesta lei, aplica-se o disposto nos
arts. 287 e 355 a 364 da Lei nº 4.737, de 15 de juIbo de 1965.
Art. 79. Salvo disposições específicas em contrário, mencionadas nesta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento devem ser dirigidas aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas capitais, e aos juízes eleitorais, nos demais municípios.
Art. 80. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrução,
reduzirá os prazos previstos nesta lei para o exercício do direito de
resposta na imprensa, no rádio e na televisão, a fim de garantir sua
eficácia nos cinco dias que antecedem o pleito.
Art. 81. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das
candidaturas até cinco dias depois da realização do segundo turno das
eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e
dos juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos
de habeas corpus e mandado de segurança, sendo defeso deixar de
cumprir qualquer prazo previsto nesta lei em razão do exercício das
funções regulares.
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo importa em
crime de responsabilidade e anotação funcional para efeito de promoção na carreira.
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§ 2º Para a apuração dos delitos eleitorais, auxiliarão a Justiça
Eleitoral, além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal,
estadual e municipal, bem como os tribunais e órgãos de contas, tendo
os feitos eleitorais prioridades sobre os demais.

Art. 82. Fica proibido aos Estados e à União, bem como às suas
entidades vinculadas, procederem a transferências voluntárias de
recursos aos municípios após o dia 30 de junho de 1996, e até a
realização das eleições, ressalvados os destinados a cumprir acordo
celebrado anteriormente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e dos destinados a atender
situações de emergência e calamidades públicas.
§ 1º A Justiça Eleitoral, mediante representação de candidato,
partido ou coligação, determinará a sustação das transferências e a
paralisação da obra ou serviço correspondente.
§ 2º Ainfração do disposto neste artigo caracteriza malversação
de recursos públicos e sujeita os responsáveis às penas da lei.

Art. 83. O Tribunal Superior Eleitoral, ao fixar a regulamentação desta lei, procederá à atualização dos valores das multas, bem
como publicará o código orçamentário para o recolhimento dos respectivos valores ao Fundo Partidário, através do Documento de
Arrecadação correspondente.
Art. 84. No segundo semestre do ano de 1996 não será veicu1ada a propaganda partidária gruatuita prevista em lei.
Art. 85. No período compreendido entre 6 de agosto e 3 de
outubro de 1996, a Justiça Eleitoral, na forma de instruções do
Tribunal Superior Eleitoral, requisitará das concessionárias de rádio
e televisão, para a divulgação de seus comunicados e boletins e
instruções ao eleitorado, até três minutos diários, que poderão ser
somados e usados em dias espaçados.
Art. 86. Até o dia 5 de maio de 1996, o Tribunal Superior
Eleitoral expedirá todas as instruções que julgar necessárias à execução desta lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos participantes do pleito.
Parágrafo único. É da competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral a expedição das instruções de que trata este artigo.
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Art. 87. Não se aplicará a multa prevista no art. 8º da Lei nº
4 737 de 15 de julho de 1965, a quem se inscrever até a data do
e~ce~amento do prazo de alistamento previsto no art. 73 desta lei.
Art. 88. Poderá o partido ou coligação representar ao Tribunal
Regional Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir ou der
causa ao descumprimento dos disposições desta lei, inclusive quanto
aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em 24
horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer, o Juiz em desobediência.
Art. 89. É vedada, aos candidatos, partidos políticos e coligações,
a utilização, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo,
empresa pública ou sociedade de economia mista.
Art. 90. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 91. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
LEI Nº 9.101, DE 6 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de R$ 5.266.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor da Cãmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
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R$ 5.266.000,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e seis mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário.
Q
Q
Brasília, 6 de outubro de 1995; 174 da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 9.10.95, págs. 15797/15798.

LEI NQ 9.102, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor de R$
8.606.800,00, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguínte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
Q
da União (Lei n 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor de R$ 8.606.800,00 (oito milhões,
seiscentos e seis mil e oitocentos reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.95, págs. 15993/15995.

LEI Nº 9.103, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça do Trabalho. crédito suplementar no
valor de R$ 3.068.700,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1s É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 3.068.700,00
(três milhões, sessenta e oito mil e setecentos reais), para atender à
programação indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4185-4246, auto 1995.

4224
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.95, págs. 15996115998.

LEI N" 9.104, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério
Público da União, crédito suplementar no
valor de R$ 16.786.000,00, para os fins que
especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$
16.786.000,00 (dezesseis milhões, setecentos e oitenta e seis mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.95, pág. 15999.

LEI Nº 9.105, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento
de Investimento, aprovado pela Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito suplementar no valor de até R$ 2.313.703.640,00 (dois bilhões,
trezentos e treze milhões, setecentos e três mil e seiscentos e quarenta
reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações, da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, bem como
da utilização de saldos de vetos, conforme indicado, respectivamente,
nos Anexos n e In desta lei.
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Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no no de 11.10.95, págs. 15999/16024.

LEI N29.106, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Federal, crédito especial até o limite
de R$ 9.276.000,00, para os fins que especifi·
co.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n 2 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Federal, crédito especial até o limite de R$ 9.276.000,00 (nove
milhões, duzentos e setenta e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 11.10.95, pág. 16025.
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LEI N" 9.107, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto. crédito suplementar no valor de R$ 103.212.383,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n2 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 103.212.383,00 (cento e três milbões, duzentos e doze mil e
trezentos e oitenta e três reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo 11 desta lei, nos
montantes especificados.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 11.10.95, págs. 16026116048.
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LEI N" 9.108, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 3.194.720,00,
para 08 fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
.
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor da R$ 1.400.000,00
(um milhão e quatrocentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação da receita do
Fundo Partidário, indicado no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 2" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 1.794.720,00 (um
milhão, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte reais),
para atender à programação indicada no AnexoIII desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.95, pága. 16048/16052.
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LEI N' 9.109, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 2.412.220,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 2.412.220,00 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos
evínte reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos de excesso de arrecadação de recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo 11 desta lei,
nos montantes especificados.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174"da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 11.10.95, págs. 16053/16054.
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LEI Nº 9.110, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 3.922.922,00, e crédito
especial até o limite de R$ 11.118.618,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de· R$
3.922.922,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos
e vinte e dois reais) e crédito especial até o limite de R$ 11.118.618,00
(onze milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e dezoito reais), para
atenderem à programação constante dos Anexos I e U desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação de dotações orçamentárias indicadas
nos Anexos lU e IV desta lei.
Art. 3º São retificados os títulos dos subprojetos a seguir relacionados, integrantes da Lei nº 8.980, de 19 dejaneiro de 1995, e suas
alterações, na forma dos incisos deste artigo:
I - 39101.16.090.0563.1700.0048 - Companhia Docas do
Pará - Construção do Pátio de Contêineres e Reaparelhamento do
Porto de Santana (AP);
U -

39201.16.088.0539.1205.1362 -

BR-0701MT -

GOIMT - Fronteira BrasillBolívia.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4185-4246; out. 1995.

Divisa

4231

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.95, pág. 16055116056.

LEI Nº 9.111, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Acrescenta dispositivo à Lei n g 5;197~ de
3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
«Art. 3º

.

§ 1º

.
.
§ 3º O simples desacompanhamento de comprovação de
procedência de peles ou outros produtos de animais silvestres,
nos carregamentos de via terrestre, fluvial, marítima ou aérea,
que se iniciem ou transitem pelo País, caracterizará, de imediato,
o descumprimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
§ 2º

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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LEI N° 9.112, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° Esta lei disciplina as operações relativas à exportação
de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados a tais bens.
§ 1° Consideram-se bens sensíveis os bens de aplicação bélica,
os bens de uso duplo e os bens de uso na área nuclear, química e
biológica:
I - consideram-se bens de aplicação bélica os que a legislação
defina como de uso privativo das Forças Armadas ou que sejam de
utilização característica dessas instituições, incluídos seus componentes, sobressalentes, acessórios e suprimentos;
H - consideram-se bens de uso duplo os de aplicação generalizada, desde que relevantes para aplicação bélica;

IH - consideram-se bens de uso na área nuclear os materiais
que contenham elementos de interesse para o desenvolvimento da
energia nuclear, bem como as instalações e equipamentos utilizados
para o seu desenvolvimento ou para as inúmeras aplicações pacíficas
da energia nuclear;
IV - consideram-se bens químicos ou biológicos os que sejam
relevantes para qualquer aplicação bélica e seus precursores.
§ 2° Consideram-se serviços diretamente vinculados a um bem
as operações de fornecimento de informação específica ou tecnologia
necessária ao desenvolvimento, à produção ou à utilização do referido
bem, inclusive sob a forma de fornecimento de dados técnicos ou de
assistência técnica.

Art. 2° Os bens de que trata o artigo anterior serão relacionados
em Listas de Bens Sensíveis, atualizadas periodicamente e publicadas no Diário Oficial.
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Art. 3º Dependerão de prévia autorização formal dos órgãos
federais competentes, segundo a regulamentação estabelecida e publicada no Diário Oficial, a exportação de:
I -

bem constante das Listas de Bens Sensíveis; e

II - serviço diretamente vinculado a bem constante das Listas
de Bens Sensíveis.
§ 1º O exportador deverá apresentar ao órgão coordenador a que
se refere o parágrafo único do art. 4º documentos de garantia de
destino ou uso final, julgados suficientes.
§ 2º Os órgãos federais competentes poderão exigir dos exportadores, por intermédio do órgão coordenador, cópias de contratos ou
outros documentos que sejam considerados necessários para subsidiar suas deliberações sobre a operação em questão, assegurada a
devida proteção ao sigilo da documentação.
§ 3º Os órgãos federais competentes poderão aplicar o disposto
neste artigo a outros bens e serviços não abrangidos pelos incisos I e II,
desde que seja considerado que se destinam, em todo ou em parte, a
contribuir para o desenvolvimento, a produção ou a utilização de armas
de destruição em massa - nucleares, químicas ou biológicas - ou
sistemas de ataques, inclusive mísseis, carregados com tais armas.

Art. 4º No âmbito da Presidência da República, fica constituída
a Comíssão Intermínisterial de Controle de Exportação de Bens
Sensíveis, integrada por representantes dos órgãos federais envolvidos no processo de exportação dos bens de que trata esta lei.
Parágrafo único. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República exercerá a função de órgão coordenador.
Art. 5º Compete à Comíssão Intermínisterial de Controle de
Exportação de Bens Sensíveis:
I - propor os regulamentos, critérios, procedimentos e mecanismos de controle a serem adotados para a exportação de bens
sensíveis e serviços diretamente vinculados, de que trata esta lei;
II -

elaborar, atualizar e divulgar as Listas de Bens Sensíveis;(*)

(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de18.10.1995
(pág. 4611 deste volume).
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lI! -

aplicar as penalidades administrativas previstas no art.

6º desta lei.

Parágrafo único. No exercício de sua competência, a comissão
deverá observar os seguintes pressupostos:
I - os interesses da política externa, da defesa nacional, da
capacitação tecnológica e do comércio exterior do País; e
I! - os tratados e compromissos internacionais de que o Brasil
é parte.
Art. 6" A exportação de bens sensíveis e serviços diretamente
vinculados, em violação ao disposto nesta lei e em suas normas
reguladoras, tornará o infrator sujeito às seguintes penalidades:
I
I!

lI!

advertência;
multa de atê o dobro do valor equivalente ao da operação;
perda do bem objeto da operação;

IV
suspensão do direito de exportar, pelo prazo de seis meses
a cinco anos;
V - cassação da habilitação para atuar no comércio exterior,
no caso de reincidência.
§ 1" A advertência será aplicada por escrito, no caso de infrações
de menor relevância, que não justifiquem a imposição de penalidade
mais grave.
§ 2" As penalidades previstas nos incisos I! a V podem ser
aplicadas cumulativamente.

§ 3" As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas levando-se em conta a gravidade da infração e os antecedentes do
infrator, depois de concluída a apuração de responsabilidades em
processo administrativo no qual se assegure ao indiciado amplo
direito de defesa.
Art. 7" As pessoas físicas que, direta ou indiretamente, por ação
ou omissão, concorrerem para o descumprimento desta lei, incorrerão
em crime.

Pena - reclusão, de um a quatro anos.
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Art. 8" Permanece com o Ministério do Exército a atribuição de
fiscalização sobre os produtos controlados de que trata o Decreto n"
55.649, de 28 de janeiro de 1965.
Art. 9" O Poder Executivo, observadas as condições estabelecidas nesta lei, regulamentará as operações de exportação de bens
sensíveis e serviços diretamente vinculados.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de outubro de 1995; 174"da Independência e 107"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Luiz Felipe Lampreia
Mauro José Miranda Gandra
Dorothea Werneck
José Israel Vargas
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
LEI N" 9.113, DE 16 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação ao inciso Ill do art.
484 do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" O inciso HI do art. 484 do Código de Processo Penal
(Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941) passa a vigorar com
a seguinte redação:
«IH - se o réu apresentar, na sua defesa, ou alegar, nos
debates, qualquer fato ou circunstância que por lei isente de pena
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1O):4185-4246,out. 1995.

4236
ou exclua o crime, ou o desclassifique, ojuiz formulará os quesitos
correspondentes, imediatamentes, depois dos relativos ao fato
principal, inclusive os relativos ao excesso doloso ou culposo
quando reconhecida qualquer excludente de ilicitude."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
LEI Nº 9.114, DE 17 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a transferência de oficiais
entre os diversos Corpos e Quadros de Ofi~
ciais da Marinha e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a promover, no interesse
do serviço, a transferência de oficiais entre os diversos Corpos e
Quadros da Marinha, respeitados os limites de efetivos fixados em
lei.
Parágrafo úuico. A transferência a que se refere este artigo
somente abrangerá oficiais que forem voluntários e que atendam aos
requisitos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Marinha.
Art. 2º O oficial transferido nos termos do artigo anterior será
posicionado abaixo do mais moderno da escala hierárquica de seu
posto, no Corpo ou Quadro que vier a integrar.
§ 1º Os oficiais integrantes de determinado Corpo ou Quadro,
transferidos na mesma oportunidade, manterão, entre si, a antigüidade relativa que possuíam no Corpo ou Quadro de origem.
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§ 2" Os oficiais integrantes de Corpos ou Quadros distintos,
transferidos na mesma oportunidade, manterão, entre si, a antigüidade relativa contada a partir dos atos das respectivas promoções.
§ 3" No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antigüidade será estabelecida pela antigüidade no posto anterior; se, ainda
assim, subsistir a igualdade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus
hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de nascimento para
definir a antigüidade, e, neste último caso, o de mais idade será
considerado o mais antigo.
Art. 3" Os arts. 1" e 2" da Lei n'' 7.326, de 18 de junho de 1985,
que dispõe sobre o ingresso no Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais (CETN), passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1"
.
.........................................................................................................

II -

.

.........................................................................................................
b) membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, até o posto de 1" Tenente;

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

III - mediante Exame de Seleção, a partir do posto de 1"
Tenente, por necessidade do serviço e a critério da Administração
Naval, os Oficiais Engenheiros do Quadro Complementar do
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais (QC-EN) e as Oficiais
Engenheiras do Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO).
§ 1" O Concurso de Admissão ao CETN poderá ser prestado
por candidatos de ambos os sexos.
§ 2" Os processos seletivos a que se refere este artigo serão
regulados por normas baixadas pelo Ministro de Estado da Ma-

rinha.
§ 3" Nas normas para o Concurso de Admissão deverão ser
previstos, entre outros, os seguintes requisitos:
I
aptidão física para militares da reserva e civis;
II - exame psicológico, exceto para oficiais da ativa; e
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IH - aprovação em Curso de Adaptação ao oficialato, se o
candidato não for Oficial da Marinha.
Art. 2"

..

IH - para os oficiais procedentes do Exame de Seleção, no
posto no qual se encontrarem por ocasião do ingresso.
§ 4" A colocação na escala hierárquica dos ingressantes no
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais CCETN), de que tratam
os incisos H e IH deste artigo, será feita da seguinte forma:

I -

após

para os procedentes do Concurso de Admissão, logo

ooficial mais moderno do CETN;

H - para os procedentes do Exame de Seleção, logo após
o oficial mais moderno da escala do seu posto no CETN.»
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
LUIS EDUARDO
José Júlio Pedrosa
LEI Nº 9.115, DE 23 DE OUTUBRO DE 1995
Acrescenta dispositivo ao inciso I doart.
6' da Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercido de 1995.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 19 O inciso I do art. 6" da Lei 8.980, de 19 de janeiro de
1995, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
«c) da Reserva de Contingêneia.»
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1995; 1749 da Independência e 1079 da
República.
MARCOANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
LEI NO 9.116, DE 23 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da. Seguridade Social da. União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 1.557.146.543,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n 9 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Previdência e Assisténcia Social, crédito
suplementar no valor de R$ 1.557.146.543,00 (um bilhão, qninbentos
e cinqüenta e sete milhões, cento e quarenta e seis mil e quinhentos
e quarenta e três reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1994.
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Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Ministério da Previdência e Assistência Social,
na forma do Anexo II desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1995, pégs. 16773/16774.

LEI Nº 9.117, DE 23 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Senado Federal, crédito suplementar 1W va·
lar de R$ 2.440. 000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 2.440.000,00
(dois milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
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recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro, na forma
do Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 24.10.1995, pég. 16775.

LEI Nº 9.118, DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 88.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1995, pág. 16909

LEI N· 9.119, DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor de R$ 581.457,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 581.457,00
(quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e sete
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo II desta lei, nos
montantes especificados.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
O anexo está publicado no DO de 25.10.1995, pág. 16910.
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LEI N" 9.120, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n'1 3.820, de
11 de novembro de 1960, que dispõe sobre a
criação do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Farmácia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q OS arts. 3Q,~, 60, 7",8 Q, 10 e 12 da Lei nQ3.820, de 11 de
novembro de 1960, que cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Farmácia, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3Q O Conselho Federal será constituído de tantos
membros quantos forem os Conselhos Regionais.
§ 1Q Cada conselheiro federal será eleito, em seu Estado de
origem, juntamente com um suplente.
§ 2Q Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem
prévia licença do conselho, faltar a três reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente.
§ 3Q A eleição para o Conselho Federal e para os Conselhos
Regionais far-se-á através do voto direto e secreto, por maioria
simples, exigido o comparecimento da maioria absoluta dos inscritos.

Art. ~ O mandato dos membros do Conselho Federal é
privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de quatro anos.
Parágrafo único. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração de dois anos, sendo seus membros eleitos
através do voto direto e secreto, por maioria absoluta.

Art. 6Q

.
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b) eleger, na primeira reunião ordinária de cada biênio, sua
diretoria, composta de Presidente, Vice-Presidente, SecretárioGeral e Tesoureiro;
p) zelar pela saúde pública, promovendo a assistência farmacêutica;

q) (Vetado);
r) estabelecer as normas de processo eleitoral aplicáveis às
instâncias federal e regional.
Art. 7"
.

Parágrafo único. As resoluções referentes às alíneas g e r
do art. 6' só serão válidas quando aprovadas pela maioria dos
membros do Conselho Federal.
Art. 8'
.
Parágrafo único. O ato de suspensão vigorará até novo
julgamento do caso, para o qual o Presidente convocará segunda
reunião, no prazo de 30 dias contados do seu ato. Se no segundo
julgamento o conselho mantiver por maioria absoluta de seus
membros a decisão suspensa, esta entrará em vigor imediatamente.
Art. 10

.

f> eleger seu representante e respectivo suplente para o
Conselho Federal.
Art. 12. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais
é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, será
gratuito, meramente honorífico e terá a duração de quatro anos.
Parágrafo único. O mandato da diretoria dos Conselhos
Regionais terá a duração de dois anos, sendo seus membros
eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta».
Col. Leis Rep, Fed, Brasil, Brasília, 187(10):4185-4246, auto 1995.

4245

Art. 2° É revogado o art. 4° da Lei n'' 3.820, de 11 de novembro
de 1960.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174° da Independência e 107°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
AdibJatene
LEI Nº 9.121, DE 30 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo; créditos adicionais até a limite de R$ 2.889.369.503,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, de que trata a Lei nO 8.980, de 19 de
janeiro de 1995, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos suplementares no valor de
R$ 2.374.766.863,00 (dois bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões,
setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Na programação de que trata este artigo consta o valor de R$ 42.146.438,00 (quarenta e dois milhões, cento e
quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais), referentes às
transferências intragovernamentais.
Art. 22 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
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de diversos órgãos do Poder Executivo, créditos especiais até o limite
de R$ 514.602.640,00 (quinhentos e quatorze milhões, seiscentos e
dois mil, seiscentos e quarenta reais), para atender à programação
constante do Anexo II desta lei, aos quais deve ser aplicado o disposto
no art. 167, § 2º, da Constituição Federal.
Art. 3º Os recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores são decorrentes de:
I - cancelamentos da dotaçãoorçamentária constante do Anexo
IH; e
II - vetos de acordo com o art. 166, § 8º, da Constituição, no
valor de R$ 2.857.369.503,00 (dois bilhões, oitocentos e cinqüenta e
sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e três reais).
Art. 4º Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração
indireta, conforme demonstrado nos Anexos IV e V desta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os snexos estão publicados naDO de 31.10.1995, págs. 17185117249.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.145, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995(*)
Dispõe sobrenormas relativas aos contratos para produção de bens imóveis, e dá
outras prouídêneiae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· Nos contratos objetivando a produção de bens imóveis
ou a aquisição de direitos a eles relativos, de prazo de duração igual
ou superior a três anos, as partes poderão pactuar a atualização das
obrigações, a cada período de um ano e no seu vencimento final,
considerando, para tal fim, a periodicidade de pagamento das prestações e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 1· O disposto neste artigo aplica-se aos contratos celebrados
a partir da data de publicação desta medida provisória até 11 de
outubro de 1996.
§ 2· O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo expedido até 12 de agosto de
1996.
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de
(pág. 4611 deste volume).

1~.10.1995
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Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.146, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4. 728, de 14 dejulho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 75 da Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75

.

§ 4' As importâncias adiantadas na forma do § 2' deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.113, de 12 de setembro de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.147, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Instituía Taxa de Juros de Longo Prazo
(l'JLPJ. dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PlS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
H _ prazos miuimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
IH - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
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Art. 4· Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1· de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1· do art. 5· e nos arts. 6· e 7·
desta medida provisóría.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.

Art. 5· O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1" Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.

§ 2· O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6· Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5· desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
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Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de I" de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n? 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituíção ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
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Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9° da Lei nO S.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1° da Lei nO S.352, de 2S de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de 1° de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 3S da Lei nO S.l77, de 1° de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. SO desta medida provisória.
Art. 13. A partir de 1° de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no art. SO, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n" S.177, de 1° de março
de 1991, e os §§ 2°e 3° do art. 2° da Lei nO S.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.114, de 22 de setembro de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
José Serra
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, auto 1995.

4253
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.148, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecuista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
FiscaIízação a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanaís.
Art. 2Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
uíveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Daeta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanaís.
Art. 3Q As gratificações de que tratam os arts. 1Q e 2Q terão como
limite máxímo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0.0936% do maíor vencimento básico dos respectivos uíveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2Q da Lei n Q 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n Q
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2Q da Lei n Q 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 1Q As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respecCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.
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tivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Refonna do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2· Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1.
e 2·, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3· Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2·, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4· As gratificações a que se referem os arts. 1· e 2· serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5· As gratificações serão pagas a partir de 1· de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1·.

Art. 4· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5· O Anexo I da Lei n· 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.

Art. 6· O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e.Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n· 7.590, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2· da Lei n· 8.911, de 11 de
julho de 1994.
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Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.115, de 22 de setembro de 1995.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.148, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995)

Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Valor
Correspondente
Aos Padrões
do Anexo II da
Lei n" 8.460/92

Quant.
de
Cargos

Classes

Padrões

Inicial

de I a VIII

D-I a C-I1I

500

A

deI a VII

C-IV a B-IV

350

Especial

dela V

B-Va A-I1I

150
1.000

Subtotal

Assistente de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

D-I a C-I1I

600

A

deI a VII

C-IV a B-IV

420

Especial

deI a V

B-Va A-I1I

180

Subtotal
Total geral

1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.149, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre 08 quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, da Ministério da Fazenda. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2' São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3' São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ l' São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas
(FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.

§ 2' Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4' O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.

Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1', do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
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Parágrafo único. À vantagem referida neste artigo fazem jus
também os titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído
pela Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações
introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
medida provisória nº 1.116, de 22 de setembro de 1995.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

10

Consultor da União

DAS 102.5

10

Consultor da União

DAS 102.6

3

Adjunto do
Advogado-Geral

DAS 102.5

3

Adjunto do
Advogado-Geral

DAS 102.6

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.5

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.5

6

Assessor Técnico

DAS 102.4

6

Assessor Técnico

DAS 102.4

3

Oficial de Gabinete

DAS 101.3

3

Oficial de Gabinete

DAS 101.3

2

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

2

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

11

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

16

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

5

Diretor de Divisão

DAS 101.3

5

Coordenador

DAS 101.3
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ANEXOU
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos 1

Denominação
'-

1

Código

I - Gabinete do Consultor-Geral da União

1

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

1

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

II - Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
5

Corregedor Auxiliar

DAS 101.6

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.4

5

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.3

1

Oficial de Gabinete

DAS 101.2

8

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

2

Coordenador

DAS 101.3

1

Chefe de Divisão

DAS 101.2

3

Chefe de Serviço

DAS 101.1
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Situação Nova

Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

IH - Gabinete do Procurador-Geral da União

3

Adjunto do
Procurador-Geral

DAS 102.4

5

da União

2

Assessor Jurídico

Adjunto do
Procurador-Geral DAS 102.5
da União

DAS 102.3

4

Assessor Jurídico

1

Chefe de Gabinete DAS 101.4

2

Assessor Técnico

DAS 102.3

DAS 102.3

1

Oficial de Gabinete DAS 101.2

8

Oficial de Gabinete DAS 101.1

1

Coordenador-Geral DAS 101.4

2

Coordenador

DAS 101.3

4

Chefe de Divisão

DAS 101.2

2

Chefe de Serviço

DAS 101.1
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ANExom
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos

Código
-=-'-=~_

Denominação
---'-

1

I - Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília,
no Rio de Janeiro e em São Paulo: estrutura unitária.

1

Chefe de Gabinete

DAS 101.3

4

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.2

2

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

1

Coordenador

DAS 101.3

3

Chefe de Divisão

DAS 101.2

6

Chefe de Serviço

DAS 101.1

II - Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre,
e em Recife: estrutura unitária.

1

. Chefe de Gabinete

DAS 101.3

3

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.2

2

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

1

Coordenador

DAS 101.3

3

Chefe de Divisão

DAS 101.2

6

Chefe de Serviço

DAS 101.1
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ANEXO IV
Advocacia-Geral da União

~ de Cargos I

Denominação

Código

I - Procuradoriada União no Distrito Federal e nos Estados
de São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária.
4

Assessor Jurídico

DAS 102.3

2

Assessor Técnico

DAS 102.2

1

Coordenador

DAS 101.3

II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco. Santa Catarina
e Rio Grande do Sul: estrutura unitária.
2

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Assessor Técnico

DAS 102.2

1

Coordenador

DAS 101.3

III - Procuradoriada União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas.
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Piauí. Rio Grande do Norte. Rondôniae Sergipe: estrutura unitária.

1

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Assessor-1:'écnico

DAS 102.2

1

Coordenador

DAS 101.3

IV - Procuradoriada União nos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins:
estrutura unitária.
1

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Assessor Técnico

DAS 102.2
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ANEXO V
Advocacia-Geral da União

=Nº de Cargos I

Denominação

C6digo

I - Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária.

~

2

IAssessor Jurídico

1

DAS 102.2

I

DAS 102.2

II - Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias): estrutura unitária.
1

I

Assessor Jurídico

UI - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária.
1

IDAS 102.2

IAssessor Jurídico

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
NO de Cargos

~

I

Denominação

-"-_

Código

Diretoria Geral de Administração

1

Coordenador-Geral

DAS 101.4

2

Coordenador

DAS 101.3

3

Chefe de Divisão

DAS 101.2
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.150, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O § 6º do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

..

§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim especí,
fico, na forma estabelecida em reguIamento.

........................................................................................................
«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1º A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do reque)

rimento.»

«Art. 40

..

§ 1e A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
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requisitos estabelecidos nos incisos I, H ou IH do § 1º do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do

art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.

Art. 3º O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.117, de 22 de setembro de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos sereidores, altera o Anexo Il da Lei n' 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1/1 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da Uuião e do Miuistério Público da Uuião.
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Art. 2º A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da Uuião e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4º Fica reconstituida a comissão a que se refere o art. 6º da
Lei nº 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3º da Lei
nº 8.448, de 21 de julho de 1992;
III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4267
e fundacional, a partir de 1Q de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6Q OS percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n Q 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1Q
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7Q O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8Q As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.118, de 22 de setembro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se O disposto no § 1Q do art. 1Q da Lei Delegada
n'' 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n Q 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1Q de setembro de 1994.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de
Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do
DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de
Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia
e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL
A

P

III
I1
I
VI

V
B

IV
III
I1
I
VI

C

IV
III
I1
I

V

V
D

IV
III
I1
I

Sunerior
40 horas 30 horas

429,51
401,88
375,55
330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
27617
268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
23178
225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

322,13
301,41
28166
247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
20713
201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84
168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

Intermediário
40 horas 30 horas
253,90
190,43
243,28
182,46
233,10
174,83
223,36
167,52
214,04
160,53
205,11
153,83
196,56
147,42
188,37
141,28
18054
13541
173,04
129,78
165,86
124,40
158,98
119,23
152,41
114,31
146,10
109,58
140,07
105,05
134,30
100,73
128,76
96,57
123,47
92,60
118,40
88,80
85,16
113,55

Auxiliar
40 horas 30 horas
112,76
150,35
107,38
143,17
136,32
10224
129,82
97,37
123,64
92,73
117,77
88,33
112,17
84,13
106,86
80,15
10182
7637
72,77
97,02
92,46
69,35
88,12
66,09
84,01
63,01
80,09
60,07
76,36
57,27
54,61
72,81
69,44
52,08
66,24
49,68
63,20
47,40
60,31
45,23
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ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Advocacia~Geralda

União

Denominação

Vencimento Básico

Grat. (art. 7' da Lei
n' 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17
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ANEXO 11DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4

171,80

343,60

3

163,62

327,24

2

155,83

311,66

1

148,41

296,82

4

134,92

269,84

3

128,49

256,98

2

122,38

244,76

1

116,55

233,10

4

105,95

211,90

3

100,91

201,82

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

Adjunto

Assistente

Auxiliar
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ANEXO H-A DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério de 1º e 22 Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55

331,10

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56

E

D

C

B

A
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos
instituídos pelas Leis nss 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-admi-

nistrativos das Instituições.Federais de Ensino . conforme arts. 3º e seguintes
da Lei nº 7.596/87 dos servidores do 1bama, Embratur, Incra, CFIAer, lEPC,
1bac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS, Roquette
Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

P

Superior

Intermedíário

Auxiliar

4Dhoras 3Dharas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas
J]]

A

II
I

VI
V
B

IV
J]]

II
I

VI
V

C

IV
J]]

II
I

V
D

IV
J]]

II
I

397,04
373,96
351,75
302,05
282,67
273,11
263,88
254,97
246,37
238,05
230,04
222,29
214,82
207,60
200,63
193,91
187,41
181,14
175,10
16924

297,78
280,47
26381
226,54
212,00
204,83
197,91
191,22
·184,78
178,54
172,53
166,72
161,12
155,70
150,47
145,43
140,56
135,86
131,32
126,93

203,31
195,85
188,68
181,77
175,13
168,73
162,59
156,67
150,96
145,48
140,21
135,13
130,24
125,54
121,02
116,66
112,47
108,43
104,55
100,82

152,48
146,89
14151
136,33
131,35
126,55
121,94
117,50
113,22
109,11
105,15
101,35
97,68
94,15
90,77
87,49
84,35
81,33
78,41
75,61

137,60
131,27
12525
119,51
114,04
108,84
103,88
99,10
94,66
90,37
86,29
82,40
78,70
75,18
7181
68,63
65,58
62,67
59,92
57,28
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103,20
98,45
9393
89,63

85,53
81,63
77,91
74,37
71,00
67,78
64,72
61,80
59,02
56,39
53,86
51,47
49,18
47,01
44,94
4296
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ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
ANEXO II DA LEI N° 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela H - Grati5cação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria H

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto/Graduação

Percentuais

Oficial-General

70% do soldo

Oficial-Superior

60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha e Aspiraute-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de
graduação Inferior a 32 Sargento, exceto as
prestadoras do serviço militar inicial

20% do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentuais

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex officio, para a
inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

40% do soldo

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de
Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do
DF e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de
Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia,
dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM:, lpea, Ibama, Embratur, Incra,
CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS,
Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas, dos Técnicos-administrativos das Instituições Federais de Ensino,
conforme arts. 32 e seguintes da Lei n2 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de
Cargos instituídos pelas Leis n's 5.645170 e 6.550/78.

CL

p

Superior
40 horas

Intermediário

30 horas 40 horas

Auxiliar

30 horas 40 horas

30 horas \

1II

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

A
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CL

p

Superior
40 horas 3D horas

B

C

D

Intermediário
40 horas

ao horas

Auxiliar
40 horas 30 horas

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

1V

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

I1I

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

II

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

1

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69,35

1V

252,99

189,74

158,98

119,23

88,12

66,09

I1I

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

II

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,07

I

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

IV

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

I1I

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

II

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

I

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23
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ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Advocacia-Geral da União

Básico

Grat, (art. 7' da
Lei n' 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Categoria

375,55

156,17

Denominação

Vencimento

Cal Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4277
ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério Superior

Classe

Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

Nível
U
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

20 Horas

40 Horas

Graduado

Graduado

21476
176,91
169,29
162,00
155,03
142,23
136,10
130,24
12463
114,34
109,42
104,71
100,20

429,51
353,82
338,58
324,00
310,05
284,45
272,20
260,48
249,26
228,68
218,83
209,41
200,39

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4278
ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério de 1e e 2º Graus
20 Horas

40 Horas
Graduado

Classe

Nível

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

168,05

336,09

3

160,81

321,62

2

153,89

307,77

E

D

C

B

A

1

147,26

294,52

4

136,35

272,70

3

130,48

260,96

2

124,86

249,72

1

119,49

238,97

4

114,34

228,68

3

109,42

218,83

2

104,71

209,41

1

100,20

200,39

4

94,52

189,04

3

90,02

180,04

2

85,74

171,47

1

81,65

163,30

4

77,03

154,06

3

73,36

146,72

2

69,87

139,73

1

66,54

133,08
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ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.151,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
(a partir de lº de dezembro de 1994)
ANEXO II DA LEI W 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 1

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício de Posto ou Graduação em situações normais
Posto ou Graduação

Percentual

Oficial-General

150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário,
Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de
graduação inferior a 3º Sargento, exceto
as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos, ex officio, para a
inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.152, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 6" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»

Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 dejuIho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
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"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social..
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.120, de 22 de setembro de 1995.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.153, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças. controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento €i
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - dà Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técuico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
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v - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1º do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores
e institucional dos órgãos e das entidades, conforme dispuser ato
conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração
Federal e Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31
de maio de 1995.

§ 2º O número de servidores em exercício em cada um dos órgãos
e entidades que integram os sistemas de Controle Interno do Poder
Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal com pontuação acima de oitenta por cento do limite
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não
poderá superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos
beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por
cento.
§ 3º Os servidores titulares de cargos de que trata o art. 1º
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4º e 11 da Medida Provisória nº 1.128, de 26 de setembro de 1995, para o exercício de cargos
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em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão
de:
1. Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 ou equivalentes;
2. DAS-4, DAS-3 e DAS-2, nas unidades integrantes das estruturas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.

§ 4º Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas condições do § 3º, para o exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou eqnivalentes, ou para Estados,
Distrito Federal e Municípios.
§ 5º A gratificação de que trata o art. 1º será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 6º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1º de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1º.
§ 7º Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3º A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificat6ria e a segunda constituída de curso de formação.
§ 1º As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
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§ 2' Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso e
matriculados no curso de formação terão direito, a título de ajuda
financeira, a oitenta por cento dos vencimentos fixados para o padrão
inicial da classe inicial a que estiver concorrendo, durante a realiza,
ção do curso, com a seguinte composição:
a) oitenta por cento do vencimento básico; e

b) oitenta por cento da Gratificação de Atividade de que trata a
Lei Delegada n'' 13, de 1992.

§ 3' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do uível superior, observado o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de
1994.

§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 3', alíneas a e b,
e 4' do art. 2'.
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§ 4º A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 1992.

§ 5º A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1º de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2º.

Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.121, de 22 de setembro de 1995.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.154, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção!
Da Estrutura

Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa NacionaI.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho
de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração
da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com
o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública
e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além do Conselho do
Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até cinco Subchefias,
sendo uma Executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no
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desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;
V
Assessoria Especial;
VI
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4° À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos e de educação a distância,
cabendo-lhe o controle, a supervisão e a coordenação da publicidade
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e
indireta e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura
básica o Gabinete e até quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 5° À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 6° À Casa Militar da Presidência da República compete
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penha de suas atribuições nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.
Art. 7" Ao Conselho de Governo, compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estados, pelos titulares dos órgãos essencias da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da Uuião, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1" Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos Ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2" O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.

§ 3" É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4" O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o
inciso II do caput.
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§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1º.

Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reuuirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
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têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n·s 8.041
de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamen:
te.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, víncu.
lado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2·.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

III

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

IV

da Ciência e Tecnologia;

ria;

V
VI
VII
VIII

das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
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I X - da Fazenda;
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinba;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

SeçãoJI
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
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d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

H -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

IH - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4293
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) reforma agrária;
I) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;
b) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
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c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica e
educação especial, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;

fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Miuistério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;
IX -

Miuistério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
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e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;

f) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
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g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança na navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
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d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal:
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) .petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
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b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
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fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ l' Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

SeçãoIII
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II -

III -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ l' No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
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§ 3" Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
II - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agrícola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até seis Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
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de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle 1nterno, dos 1º, 2º e 3º
conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;

VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco Secretarias;

x - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional-do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
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XIII - do Ministério da Previdência e Assistência
Social, além
.
,
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

xv - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nQ 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho curador
do Fundo de Garantia doTempo de Serviço e do Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII -

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ 1Q São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Milita-

res.
§ 2Q O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
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rios-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe
de Gabinete do Secretário-Geral das Relaçães Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institncional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) o Cerimonial, em Coordenadoria de Apoio e de Cerimonial;

c) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I-

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
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b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Htdri,
cos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério da
Integração Regional;
III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secrs.
taria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do
Bem-Estar Social;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1Q do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimeuto Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
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ção Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n·
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II -

o Ministério do Bem-Estar Social;

III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trãnsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI- a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
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I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
H - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
HI -

defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:

I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
H - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes;
de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal,
todos do Ministério da Justiça;
IH - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos H e UI do
art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIH - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX- de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
x- de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
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XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário .Executívo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994,
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
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IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário,
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo
a que se refere o § 3" do art. 7" desta medida provisória será tambérr:
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planej amento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1", inciso 11, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselbos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa),

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ I" O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o

caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2" Durante o processo de inventário, o inventariante dos órgãos e entidades extintos, mediante autorização do Ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preenchidos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.
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§ 3º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termOs similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na lei orçamentária anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias, contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 1º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, assim como o Departamento de Administração Geral, da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando
a integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da
Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive os
alocados à ora extinta Consultoria Jurídica, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.
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Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com finalidade de promover e
desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da
Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4º do art. 93 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da
Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
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Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, as funções
e as atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de
forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
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UI - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Art. 40. Até O final do presente exercício, o Poder Executivo
promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que
trata o art. 19, incisos I, U e lU, de modo a evitar qualquer aumento
de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada
por esta medida provisória.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos Ministérios
Civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as
competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação
das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27
de junho de 1995.
Art. 43. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1" de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, e 1.122, de 22 de setembro de 1995.
Art. 44. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, e o parágrafo único
do art. 2' do Decreto-Lei n' 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.155, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abasteciTll€nto do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região NorteINordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ l' Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool, caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.

§ 2' Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § l' deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como
matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados consumidores.
§ 3' Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
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§ 42 Os excedentes de açúcar referidos no § 12 poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 22 Para os efeitos do artigo anterior, consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 32 Aos excedentes de que trata o art. 12 e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de Sua
duração.
Art. 42 Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 52 A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 30, poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I de Safra;

cotas atribuídas às empresas produtoras nos Planos Anuais

II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
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Art. 6' Às ofertas públicas de que trata o art. 5', inciso Ií,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n' 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7' A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8º Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NorteINordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
n - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela Secretaria de Política Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarque até 30
de setembro de 1995;
In - de exportação de açúcar autorizada pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculada a operações de importação de
álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Política
Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Art. 9' O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3' do Decreto-Lei n'' 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior."
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
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Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.123, de 22 de setembro de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Frederico Álvares
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.156, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras provi.
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matricula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ lO O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2 Q Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.

§ 3Q O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
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tação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam o
valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4· Serão nulas, não produzindo qualquer efeito, cláusulas de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente previstas em lei.
§ 5· Para os fins do disposto no § 1", não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2· O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior e o número de vagas por salaclasse, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3· Quando as condições propostas nos termos do art. 1Q não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este. deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4· A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n"
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1· Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromísso, na forma da legislação vigente.
§ 2· Ficam excluidos do valor total de que trata o § 1" do art. 1"
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5· Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matriculas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual.
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Art. 6Q São proibidas a suspensão de provas escolares, a reten_
ção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7Q São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Q

Art. 8Q O art. 39 da Lei n Q 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«IX - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."

Art. 9Q A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.119, de 22 de setembro de 1995.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n Q 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n Q 8.178, de 1Q de março de 1991; e a Lei n Q 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1995, pág. 16857.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.157, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2 2 da Lei n!'!
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 2º daLei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda N acionai a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e aos demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4º Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança .»
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Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.124, de 26 de setembro de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.158, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações,
bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela Uuião,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ l' Caso a data do pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
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§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.125, de 26 de setembro de 1995.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n!i! 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
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zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
§ 1" No desempenho de suas funções, o Ministério da Edu.
cação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das cãmaras que o compõem.
§ 2" Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3" O ensino militar será regulado por lei especial."

«Art. 7" O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Cãmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ 1" Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação;

b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
nível ou modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
à integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;

e) manter intercãmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;
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f! analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.

§ 2' O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente de acordo com seu regimento e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Ministro de Estado ou por uma das
câmaras.
.
§ 3' O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente.
§ 4' O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as sessões a que comparecer.s

«Art. 8' A Câmara de Educação Básica e a Câmara de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por dois membros natos e dez conselheiros escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
§ l' São membros natos da Câmara de Educação Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e o Secretário de Educação
Média e Tecnológica.
§ 2' São membros natos da Câmara de Educação Superior,
o Secretário de Educação Superior e o Presidente da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
§ 3' A escolha e nomeação dos demais conselheiros será
feita dentre os indicados em lista elaborada especialmente para
cada câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 4' Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envolverá necessariamente entidades nacionais que congreguem os
docentes, os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
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§ 5· Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente as entidades nacionais que congreguem
os Reitores das universidades, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.

§ 6· A indicação a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à
ciência e à cultura.
§ 7· Na escolha dos nomes que comporão as câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do País e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada
colegiado.
§ 8· Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das câmaras a cada dois anos.
§ 9· Cada câmara será presidida por um dos conselheiros,
escolhido por seus pares, vedada a escolha dos membros natos,
para mandato de um ano.»
«Art. 9º As câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao conselho pleno.

§ 1· São atribnições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio e oferecer sugestões para sua
solução;

b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na letra a;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;
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e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;

fJ manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica.

§ 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua
atuação;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação relativos a profissões regulamentadas em lei;
d) deliberar sobre os pareceres encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto relativos a reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;

e) deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo
Ministério da Educação e do Desporto;

fJ deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
g) deliberar sobre os pareceres para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, com base na avaliação dos cursos;
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1O):4247-4408,out. 1995.

4326
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior.

§ 3Q As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.

§ 4Q O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2Q
poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.
§ 5Q OS pronunciamentos e deliberações das câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto,»

Art. 2Q Com vistas ao disposto na letra e do § 2Q do art. 9Q da Lei
n" 4.024, de 1961, com a redação dada por esta medida provisória, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
§ F Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o caput incluirão necessariamente a realização, a cada
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados, destinados a aferir os
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de
conclusão dos cursos de graduação.
§ 2Q O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado dos exames referidos no parágrafo anterior, informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente
os alunos avaliados.

§ 3Q A realização do exame referido no § 1Q deste artigo é
condição prévia para a obtenção do diploma, mas constará do
histórico escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a
ele se submeteu.
§ 4Q OS resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
não serão computados para sua aprovação, mas constarão de documento
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específico emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto a ser
fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5Q O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§ 6Q A introdução dos exames nacionais como um dos procedimentos para avaliação da qualidade dos cursos de graduação será
efetuada gradativamente, a partir do ano letivo seguinte ao da edição
desta medida provisória, cabendo ao Ministro de Estado da Educação
e do Desporto determinar os cursos a serem avaliados a cada ano.

Art. 3Q OS resultados das avaliações referidas no § 1Q do art. 2Q
serão também utilizados, pelo Ministério da Educação e do Desporto,
para orientar suas ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, inclusive as que
visem a elevação da qualificação dos docentes.
Art. 4Q Ficam revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação, previstas em lei.
Art. 5Q Ficam extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo oMinistério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo adotará as providências necessárias para a instalação do conselho.
Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.126, de 26 de setembro de 1995.
Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.160, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Altera a redação de dispositivos das
Leis n's 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir
os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Os arts. 62 e 67, capui, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1s A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se à remuneração do servidor efe~
tivo e integra o provento de aposentadoria, conforme disposto em
lei, na proporção de um décimo por ano de exercício nas funções
e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.

§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.»

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à Uuião, às
autarquias ou às fundações públicas federais, incidente sobre o
vencimento básico do cargo efetivo, inclusive quando investido
em função ou cargo de confiança.»
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Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importância equivalente
a um décimo:
I - do valor de uma das partes variáveis da remuneração dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza
Especial, podendo optar pelo valor equivalente à diferença entre
a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a
remuneração do cargo em comissão ou de Natureza Especial, ou
pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do cargo
em comissão ou de Natureza Especial, obedecidos os limites
fixados pela Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994;
II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1, e dos Cargos de Direção
(CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1º Na hipótese em que o servidor não tenha optado pela
remuneração do cargo efetivo, nos termos do inciso I do caput
deste artigo, considera-se para efeito de incorporação do décimo
a parte variável a que faria jus se houvesse feito a opção equivalente à diferença entre a remuneração do cargo efetivo e a
remuneração total do cargo em comissão ou de Natureza Especial.
§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, será contado também o tempo em que a função ou cargo de confiança foi exercido
sem que o servidor, à época, ocupasse cargo efetivo.
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§ 3º Quando da opção de que trata o inciso I deste artigo,
considera-se para efeito de incorporação o valor da Parcela Variável que estava recebendo no dia em que completou o interstício.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Federal direta, das autarquias e das fundações públicas
federais, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo Poder ou
de outro Poder da União, a incorporação de décimos decorrentes
do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou
de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
§ 1º A incorporação das parcelas remuneratórias, de que
trata este artigo, será efetivada com base no nivel da função de
direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em comissão
equivalente no Poder cedente do funcionário.
§ 2º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação' do cargo ou função que tenha originado a incorporação."

Art. 3º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos.
§ 1º A transformação de que trata este artigo dar-se-á mediante
a divisão de cada uma das parcelas referentes aos quintos em duas
parcelas de décimos de igual valor.
§ 2º Às parcelas de quintos, calculadas com base em remuneração de funções comissionadas pertinentes ao sistema de reclassificação de cargos instituído na conformidade da Lei nº 7.597, de 10 de
abril de 1987, aplica-se o disposto neste artigo.

Art. 4º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no periodo compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994, na redação
original.
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Art. 5· AB parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1· de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n· 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1· Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
_ DAS, níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n· 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2· O Ministério da Administração Federal e Reforma do estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura
de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6· É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n? 8.112, de 1990, aos servidores que tenham completado
todos os requisitos para obtenção de aposentadoria nos termos do
mesmo artigo e dentro das n9rmas vigentes até esta data.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n·
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 7· Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n· 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n·
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n· 9:030, de 13 de abril de 1995, vigorando os efeitos
financeiros:

I - a partir de 1· de março de 1995, no caso em que a
aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até
essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a I'' de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
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efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n' 7.596, de
1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após
aquela data, com as vantagens de cargos de direção ou funções
gratificadas, previstas na Lei n' 8.168, de 1991.
Art. 8' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990
na redação modificada por esta medida provisória, será considerad~
uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das
parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente o tempo de serviço não utilizado para incorporação das
parcelas de quintos ou décimos poderá ser considerado para as novas
incorporações em razão de cargo efetivo diverso.

Art. 9' O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A Retribnição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n' 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 11. O caput e o § l' do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5' e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7' Serão enquadrados nos planos de classificação de
cargos dos órgãos da Administração Federal direta, das autarquias, incluídas. as em regime especial e de fundações públicas
federais, pelo Orgão Central do Sistema de Pessoal Civil, os
respectivos servidores redistribuídos de órgão ou entidade cujos
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planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência
das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 10 Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores serão incluídos nas classes ou categorias cujas atribuições
essenciais, correspondam às dos cargos ocupados na data de
vigência deste artigo, observada a escolaridade, à especialização
ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas
classes ou categorias.
........................................................................................................

Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que
estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 10, 12, 13, 14 e 15 da Medida Provisória n" 1.127, de 26 de
setembro de 1995.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se o art. 193 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 50 e 6º da Lei nO 8.911, de 11 de julho de 1994.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174 0 da Independência e 1070 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4334

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.161, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
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VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TITULOU
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
11
111

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;
a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1º Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos Ministérios Civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados
denominadas Delegacias Federais de Controle;
,
III -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integraotes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.
Art. 8º O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
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titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo· único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.

CAPÍTULün
Das Competências
Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão

Art. 9· Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2· desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

Il - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

In- realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional.
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira dos
projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
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VIII - manter registros sobre a composição e atuação das comis_
sões de licitações;

IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI- exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XII- estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fisca,
lização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas. suas áreas de competência.

Seção!!
Das Áreas de Administração Financeira
e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
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II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
N - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;

v- controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII- editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;

VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX- estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;

x-

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
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XII- elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo
em assnntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1" Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planej amento
e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2" Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3" Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
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§ 4º Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do
Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de
recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos uíveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto nº
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei nº
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
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ta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargog
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão, no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na Administração direta ou indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
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CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
II

atividade político-partidária.
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercicio das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2º O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.

§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
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TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a
cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos Ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para a Secretaria Federal de
Controle.

Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
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Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
III - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e
espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de
desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e
projetos governamentais de desenvolvimento.
§ 1· O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2· O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas
de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, auto 1995.

4346
III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de traba,
lho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX- estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.
Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será o seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
II - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
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b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordena"
e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:
çâo

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2· A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3· Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4· O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 33. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 34. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 35. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que
o Ciset tiver atuação.»
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Art. 36. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.128, de 26 de setembro de 1995.
Art. 37. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174· da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Cláudia Maria Costin
ANEXO
(Medida Provisória n· 1.161, de 26 de outubro de 1995)
Situação
D.L.2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e
Controle

3.000

1.457

4.500

Técnico de Finanças e
Controle

4.000

2.444

2.500

7.000

3.901

7.000

Denominação

Total

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.162, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, auto 1995.

4349
«Art. 1º
.
.........................................................................................................

H - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
........................................................................................................»

"Art. 2· Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo.
H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1" Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2· Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3· Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIH do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
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detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas partícípações.s
«Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização
de ações;
.........................................................................................................

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1a A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.

§ 2º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa»
«Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
na qualidade de Presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

IH -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
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v - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1º Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6º O Presidente do conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representante de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles desiguados.»
«Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
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financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;

n -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta_

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatízx,
ções;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

In - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham as ser encaminhadas
pelo Presidente do conselho.
§ 1Q Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribnições previstas no art. 21
desta lei.
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§ 2º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização,»
«Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

I -

presidir as reuniões do conselho;

n - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
In - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
IV - reqnisitar aos órgãos competentes a desiguação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso In,
desta lei.»
«Art. 8º A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4º, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.

Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização,
elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de
desestatização.s
«Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos scciais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
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§ 1" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestati_
zação.
§ 2" Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatiza_
ção.
§ 3" Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4" Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatízação.»

«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações,
de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber.»

«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
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a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendídos.»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.s
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;
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II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
III - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo 08 serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da AdmíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.
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nistração direta ou indireta requisitados nos termos do art. 7º,
inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6º desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição
de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para aprecia, ão do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias
de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada,»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.

Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
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"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a Juízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»
Art. 2' No caso do Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no que
couber, as disposições da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.129, de 26 de setembro de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4359
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.163, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso lU do art. 1º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1º de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas

Alíquota

(com base na Lei nº 8.622, de 19.1.93, Aoexo IH)

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe D, Padrão IV - NA, exclusive, até o
correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe C, Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente
a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão IV - NS,
inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe C, Padrão IV, NS

12
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Art. 2° A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definid~
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nO 8.212, de
24 de julbo de 1991.

Art. 3° Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.130, de 26 de setembro de 1995.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.164, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre crédito rural, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica autorizada, para o crédito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei nº 8.427, de 27 de
maio de 1992.
§ 1º Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2º O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a
alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.
Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a partir
da publicação desta medida provisória e até 31 de julho de 1996, não
se aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994:
Art. 3º O disposto no art. 31 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
COCC) sob supervisão do Miuistério da Fazenda.
Art. 4º É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de
crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.
Parágrafo úuico. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, de acordo com o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Art. 5º Na formalização de operações de crédito rural, celebrados nos termos desta medida provisória, as partes poderão pactuar,
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ceiros substitutivos para incidirem a partir do vencimento, ordinário
ou extraordinário, e até a liquidação do empréstimo, inclusive no caso
de dividas ajuizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito
utilizado.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
previstas na legislação de crédito rural, inclusíve aquelas mencionadas no Decreto-Lei n" 167, de 1967, os encargos financeiros serão os
mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento.
Art. 6Q Fica a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.
no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal (EGF),
vencidos até 31 de dezembro de 1994.
Art. 7Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.131, de 26 de setembro de 1995.
Art. 8Q Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira(*)
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.165, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Reduz o imposto de importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
comere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 30.10.1995
(pág. 4611 deste volume).
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Art. 1s Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle
de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes, peças de reposição, e modelos para moldes: e

li - redução de até noventa por cento do imposto de importação incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se, exclusivamente,
às empresas montadoras e aos fabricantes de :
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups, veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadei-

ras;

fJ

carroçarias para veículos automotores em geral;

g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.

§ 2º Os produtos de que tratam os incisos I e li deste artigo
deverão compor o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições
fixados em regulamento.
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§ 3Q Não se aplica aos produtos importados, nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n? 37, de 18 de
novembro de 1966.

Art. 2Q O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações dos produtos relacio_
nados no inciso n do artigo anterior, somado ao valor total FOB das
importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 10 do
mesmo artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;

n _ o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos, realizadas, em período a ser
determinado, por empresa;
In - o valor total FOB das importações dos produtos relacio_
nados nas alíneas a a c do § 1Q do artigo anterior e o valor das
exportações líquidas realizadas, em período a ser determinado, por
empresa;
§ 1Q Com o objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comá-,
cio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados no artigo anterior.
§ 2Q Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as im-

portações realizadas por intermédio de terceiros, conforme disposto
em regulamento.
§ 3Q Entende-se como exportações líquidas o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1Q do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior;

c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties efetuadas pela empresa ou sua controladora, estas até o
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montante dos lucros, dividendos e royalties a ela transferidos pela
empresa.
§ 4º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 5º Às empresas que venham a se instalar no País e às fábricas
e linhas de produção novas, completas, de empresas já instaladas,
aplicar-se-á, para os efeitos das exportações líquidas a que alude o
inciso I deste artigo, o prazo a ser fixado em regulamento, a partir da
data do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados
no inciso II do art 1º.
§ 6º A inobservância das proporções estabelecidas de acordo
com o disposto neste artigo acarretará:
a) o recolhimento do imposto que seria devido, correspondente
ao valor da importação que exceder às proporções, com os acréscimos
aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Nacional; e
b) o pagamento de multa de cem por cento sobre o valor do
imposto.
Art. 3º Para os efeitos do artigo anterior, serão computados nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integrais.
Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente como exportações líquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores correspondentes:
I - ao valor FüB exportado, em cada ano-calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1º do art.

1º',

II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
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de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressa_
lentes, peças de reposição e modelos, destinados ao ativo permanente
das empresas;

IH - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e reinvestimentos, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, ou de sua controladora.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso HI deste artigo, os inves_
timentos diretos e reinvestimentos registrados em nome da controla,
dora serão limitados ao montante dos lucros, dividendos e royalties a
ela transferidos pela empresa, em cada ano-calendário.
Art. 5º Para fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão a taxa cambial média de compra do
segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, à
data do faturamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1º do art. 1º que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1º do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativas àqueles produtos, desde que comprovada a condição de intermediação pela montadora.
Art. 7º Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1º do art.
12,em cuja produção forem utilizados insumos importados relacionados no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar, no mínimo,
índice médio anual de nacionalização decorrentes de acordos internacionaís dos quaís o Brasil seja parte.
§ 1º Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual mínimo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, e matérias-primas, produzidos no País, apurado em relação ao valor total
destes produtos utilizados na produção global das empresas referidas
no caput deste artigo.
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§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação, nas condições definidas em
regulamento.

§ 3º Para as empresas que venham a se instalar no País e para
as fábricas e linhas de produção novas, completas, de empresas já
instaladas, os índices de que trata este artigo deverão ser atendidos
no prazo de três anos, a contar da data de início da comercialização
dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.
§ 4º À inobservância dos índices estabelecidos de acordo com
este artigo aplicar-se-á o disposto no § 6º do art. 2º.

Art. 8º Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 1º com vistas à conformação do regime comum previsto na
Decisão 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9º A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro
dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1º do art. 1º são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsi-

to;

II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1º Os Certificados de Adequação de que tratara os incisos I e
II serão expedidos, respectivamente, segundo as normas emanadas
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama),
§ 2º As adequações necessárias à emissão dos certificados de
que tratam os incisos I e II serão realizadas na origem.

§ 3º Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 10. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
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brados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os
requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se
referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
§ 1º O reconhecimento da redução do imposto de importação de
que trata o art. 1º estará condicionado à apresentação da habilitação
mencionada no caput deste artigo.
§ 2º Até que seja regulamentada esta medida provisória, o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá autorizar
a importação dos produtos mencionados no inciso I do art. 1º, com
redução de noventa por cento do imposto de importação, pelas empresas a que se refere o § 1º do mesmo artigo.
§ 3º A autorização a que se refere o parágrafo anterior equivalerá à habilitação para fins de reconhecimento da redução do imposto
de importação.
Art. 12. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no Anexo à Lei nº 9.000, de 16 de março de 1995,
adquiridos entre a data da publicação desta medida provisória e 31
de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1º A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3º A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
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§ 4Q As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referi-

dos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 14. O Poder Executivo no prazo de noventa dias encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n Q8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.132, de 26 de setembro de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Felipe Lampreia
José Serra
José Frederico Alvares
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.166 DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que específica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1e O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Comple:
mentares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determíng,
da mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação
entre receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo defiuida neste artigo.

Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1º, bem
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assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6' O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7' O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária
decorrente desta medida provisória.
Art. 8' São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.133, de 26 de setembro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.167, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1 Q do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outrasprovidêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1Q Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei n Q
8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nQs 2.445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as
pessoas jurídicas referidas no § 1Qdo art. 22 da Lei n Q8.212, de 24 de
julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;

H -

valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquísição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuínte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituiçôes oficiais e do exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de câmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4373
f) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
VI - no caso de empresas de capitalização, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional.

§ 1Q A dedução das despesas de captação e dos demais encargos
de que trata este artigo é limitada a quarenta por cento, vedada a
dedução de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2Q E admitida a dedução integral das despesas de captação e
demais encargos:
a) nas operações de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais;
b) nas operações de câmbio;
c) nas operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
§ 3Q A correção monetária do imobilizado de arrendamento mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das despesas
e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso IH.
§ 4Q No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso IH e o imobilizado de arrendamento mercantil.
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§ 5° Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6° As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem_
se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2° Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídicas mencionadas no § 1°do art. 22 da Lei nO 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar nO 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3° As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas
a pessoa jurídica pela legislação do Imposto de Renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da ava- .
liação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.134, de 26 de setembro de 1995.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Ficam revogados o art. 5° da Lei nO 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2° do art. 1" do Decreto-Lei nO
2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei nO 2.449, de 1988.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174° da Independência e 107°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.168, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n' 8,031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n!!8.177, de ]!!de março
de 1991, e da Lei n' 8,249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8,249/91,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art, 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 30 da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991, alterado
pela Lei n· 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na lei orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para
realização de operações de crédito por antecipação de receita,
§ 1· Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
-PND, instituído pela Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes,
§ 2· Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República»
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Art. 2Q O art. 2Q da Lei n Q 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q A NTN será emitida com as seguintes caractsrje,
ticas gerais:
I -

prazo: até 30 anos;

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

IH -

formas de colocação:

a) oferta pública, com realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n Q 8.187, de 1Q da junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1" desta lei; e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.
........................................................................................................»

Art. 3Q O parágrafo único do art. 3Q da Lei n? 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 Q

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

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de desestatização (PND), de que
trata a Lei n Q 8.031, de 12 de abril de 1990."
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.135, de 26 de setembro de 1995.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.169, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa com instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ l' Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecauismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, periodo de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:

a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade de empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.

.
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§ 2Q O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

Art. 3Q A participação de que trata o art. 2" não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1Q Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2Q É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distri-

buição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3Q A periodicidade semestral míulma referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventual impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
.
§ 4Q As participações de que trata este artigo serão tributadas

na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4Q Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio.
I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ 1Q Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2Q O mediador ou árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3Q Firmado o compromísso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
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§ 4· O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5· A participação de que trata o art. 1· desta medida
provisória relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.136, de 26 de setembro de 1995.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.170, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de longo Prazo (TJLP), sobre empréstimos concedidos com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos
Fundos de Investimentos do Nordeste e da
Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, e com recursos das
Operações Oficiais de Crédito, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· A partir de 1· de julho de 1995, os financiamentos
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mento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que trata a Lei
nº 7.827,d e 27 de setembro de 1989, terão como custo básico a Taxa
de Juros de longo Prazo (TJLP).
§ 1a Os bancos administradores dos Fundos de que trata este
artigo poderão cobrar del credere de cada mutuário pelo risco de
crédito, adicionalmente ao custo previsto no caput deste artigo, de até
oito por cento ao ano.
§ 2º Os contratos de financiamentos com recursos dos Fundos
de que trata este artigo, celebrados até 30 de junho de 1995, poderão
ter os respectivos encargos financeiros ajustados, a partir de l' de
juIbo de 1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no
caput e no § 1', observado o critério pro rata tempore.

Art. 2' As debêntures subscritas com recursos do Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finor), do Fundo de' Investimentos da
Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito
Santo (Funres), de que trata a Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
terão custos básicos equivalentes à TJLP, acrescidos de outros encargos financeiros de quatro por cento ao ano.
Art. 3' Os recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desembolsados
pelos bancos administradores ou operadores, serão remunerados de
acordo com o previsto no caput do art. 1'.
Art. 4' Os recursos dos Fundos de que tratam os arts. I'' e 2',
bem como os depósitos para reinvestimentos previstos no art. 19 da
Lei n' 8.167, de 1991, enquanto não desembolsados pelos bancos
administradores ou operadores, serão remunerados pelos mesmos
critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades de
caixa do Tesouro Nacional.
Art. 5' Os bancos administradores poderão aplicar até vinte por
cento dos Fundos mencionados no caput do art. l' para o financiamento a empreendimentos e projetos do setor produtivo das respectivas
Regiões, destinados à produção ou à comercialização de bens com
reconhecida inserção internacional.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo,
bem como os saldos devedores dos financiamentos a que se destinem,
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serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação
do dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 6' Os recursos dos Fundos mencionados no caput do art.
1', aplicados na forma do artigo anterior, terão como remuneração a
Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado
interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do
Brasil, reajustável na mesma periodicidade da exigibilidade dos
encargos e estabelecidas em cada operação de financiamento acrescida de dei credere definido pelos bancos administradores dos referidos
Fundos, em função do risco de crédito.
Parágrafo único. Os recursos aplicados na forma do artigo anterior não terão a redução de encargos financeiros a que se refere a Lei
n' 7.827, de 1989.
Art. 7' O art. 4' da Lei n' 7.827, de 1989, fica acrescido do
seguinte § 3':
«§ 39 O Poder Executivo poderá, a cada exercício financeiro,

destinar até dez por cento dos recursos a serem alocados aos
respectivos Fundos para realizar aporte de capital nas respectivas instituições financeiras gestoras, que deverão destinar idêntica quantia, para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo das respectivas Regiões, conforme previsto na
alínea «c» do inciso I do art. 159 da Constituição, nas condições
previstas na Lei n" 7.827, de 1989.»
Art. 8' A partir de l' de setembro de 1995, os financiamentos
pará investimentos agropecuários e agroindustriais, contratados ao
amparo de recursos das Operações Oficiais de Crédito - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, constantes do Orçamento
Fiscal da União, terão como custo básico a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP).
Parágrafo único. Os contratos de financiamentos para investimentos agropecuários e agroindustriais, com recursos das Operações
Oficiais de Crédito, celebrados até 31 de agosto de 1995, com base na
Taxa Referencial (TR), poderão ter os custos básicos ajustados, a
partir de l' de setembro de 1995, de forma a compatibilizá-los aos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, out, 1995.

4382
custos previstos no caput deste artigo, observado o critério pro rata
tempore.

Art. 9' Os financiamentos de operações de investimento rural,
sob a égide do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira
Baiana, concebido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (CEPLAC) para controle da doença vassoura-de-bruxa e
simultãnea recuperação de produtividade, poderão ser concedidos
com risco para o Tesouro Nacional, desde que, cumulativamente:
I - sejam lastreadas com recursos orçamentários das Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda ou com recursos repassados pelo Banco Nacional de Dessn,
volvimento Econômico e Social (BNDES);
II - forem julgados tecnicamente indispensáveis ao êxito do
Programa sob referência apesar de não atenderem integralmente às
exigências bancárias.
§ l' O disposto no art. 27 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
não se aplica aos financiamentos a que se refere este artigo, quando
concedidos a produtores rurais, pessoas fisicas.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 10. Além dos casos previstos no art. 31 da Lei n' 8.171, de
17 de janeiro de 1991, o Poder Público, ouvido o Conselho Monetário
Nacional, poderá, em casos emergenciais, inclusive para atender
problemas regionais, adquirir, com recursos do Orçamento das Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, produtos rurais, para entrega futura, utilizando-se da
Cédula de Produto Rural (CPR), criada pela Lei n' 8.929, de 22 de
agosto de 1994.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.137, de 26 de setembro de 1995.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 13. Ficam revogados o art. 12 e o parágrafo único do art.
17 da Lei n· 7.827, de 27 de setembro de 1989, e o art. 41 da Lei n·
8.177, de 1· de março de 1991.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.171, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ibe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· As estipulações de pagamento de obrigações pecuuiárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto no arts. 2· e 3· do Decreto-Lei n·
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6· da Lei n·
8.880, de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2· É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
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variação dos custos de produção ou dos iusumos utilizados nos con_
tratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1· É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste Ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2· Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de
correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido,

§ 3· Ressalvado o disposto no § 7· do art. 28 da Lei n· 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4· Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um aoo,
contado a partir da contratação, e uo seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagameuto das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5· O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6· O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3· Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conílitarem, da Lei n? 8.666, de 21 dejunbo
de 1993.
§ 1· A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contado a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo minimo previsto no caput.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufír), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
. criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1e de janeiro de 1996.
§ 1º Em 1º dejulho de 1995 e em lºdejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput, deste artigo serão convertidos em Real, com
observãncia do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8º A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
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§ 2" Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3" A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6" do art. 20 e no § 2" do art. 21, ambos
da Lei n" 8.880, de 1994.

Art. 9" É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao traba_
lho continuam a ser fixadas e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regula,
mentação de que trata o § 5" deste artigo.
§ 2" A parte que se considerar Sem as condições adequadas para,
em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá,
desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de mediador, que convocará a mitra parte.
§ 3" O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4" Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação como
interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusulas de reajuste ou correção
salarial automática vinculada a índice de preços.
§ 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
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mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalsn,
te a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.138, de 28 de setembro de 1995.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ I" e 2" do art. 947 do Código Civil, os
§§ I" e 2" do art. 1" da Lei nO 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991.
Brasilia, 27 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.172, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação ao § 3º do art. 52 da

Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O § 3" do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

§ 3" No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
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1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2Q OS títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso UI, da Lei n'' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2Q, da
Lei n Q 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.139, de 28 de setembro de 1995.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1995; 174 Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.173, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, que regula.
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitação e coatratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei;
Art. 1Q O art. 57 da Lei n Q 8.666, de 21 de junho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4Q , com a seguinte redação;
«§ 4Q Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
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trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.140, de 28 de setembro de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória, entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Claudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.174, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Os arts. 5', 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art.5 Q•••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
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b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro pais e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos importados pelos Ministérios Militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação
de importadores e o valor global, por entidade, das importações
autorizadas;

v -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N acional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2Q do art. 1Q da Lei n Q 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
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d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sej am destinadas ao consumo ou industrialização ua
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocideutal, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazeuda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 12 Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 22 Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
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seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."
"Art. 10
I -

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
........................................................................................................»

"Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
S·, inciso Hl) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante."
"Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
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a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para O reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolviroento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
j) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

II -

no pagamento ao Agente Financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro do Estado dos Transportes com base no
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§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
TIrrercadointerno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada a exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' As comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM,
deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela
União, na qualídade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos HI e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26."

«Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação..
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 31 de dezembro
de 1995, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do FMM, contratadas
a partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
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§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.

§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

Art. 3º Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5'
do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2º ao art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts.
17,18,19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e
o art. 11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.141, de 28 de setembro de 1995.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRrQUE CARDOSO

Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.175, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas
e não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1º· Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou entidade reponsável pelo registro procederá, no prazo de
cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin, serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do
Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin, terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
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Art. 42 A inexistência de registro no Cadin, não implica reeo,
nhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 52 O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contri_
buintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art 22 , insiso I;
II - nome e outros dados indentificadores das pessoas jurídicas ou fisicas que estejam na situação prevista no art. 22, inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do vencimento da obrigação, conforme disposto em
lei, decreto, regulamento ou contrato, ou da suspensão ou cancelamento da inscrição que tenha dado causa à inclusão no Cadin.
Parágrafo úuico. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 22 manterá sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações
ou situações que tenham registrado no Cadin.
Art. 62 É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Admiuistração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;

II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4247-4408, out. 1995.

4399
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora.
Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ l' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
Art. 8' A não observância do disposto nos arts. l' a 7' desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei n' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n" 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do DecretoLein' 1.687, de 18 de julho de 1979, eo art. 10 do Decreto-Lei n'2.163,
de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta medida provisória
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4247-4408, OUt. 1995.

4400
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competên_
cia para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá:

I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito;
II - comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ .2" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 3" Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 4" O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1", e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em Moeda
Nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2" No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3" O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
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Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acuniulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Volores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nO 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nO 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV -

valores arrecadados e não recolhidos ao Tesouro Nacio-

nal.
Parágrafo único. É vedado, igualmente, a concessão de parcelamento de débito enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contruibuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória,
exceto, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o disposto no
inciso I do art. 11.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuízada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integral_
mente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
Art. 16. Fica acrescentado o seguínte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
"Art. 84. .

.

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

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional".

Art. 17. Ficam dispensados a constituíção de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuízamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
1- à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;

H - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquísição de veículos
automotores e de combustível;
IH - à contribuíção ao Fundo de Investimento Social (Fínsocial),
exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e
mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório Sobre Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de
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1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termOS do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;

VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988 e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional.

§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
VIII do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na importação de mercadorias.

Art. 19. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos incritos como Dívida Ativa da União pala Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem o referido valor.
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§ 1" Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
Art. 20: Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.142, de 29 de setembro de 1995.

Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n' 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n'
2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lein'2.163, de 19 de setembro
de 1984, e os arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 27 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.176, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Miuistro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.

§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Miuistério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança execedentes.
Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n' 1.149, de 24 de outubro de 1995.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação da denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrente da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
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Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.143, de 29 de setembro de 1995.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Revoga-se a Lei n· 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 27 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Claudia Maria Costin
ANEXO
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas
da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Quantitativos
Cargo/Função

Administração
Direta

Autarquias
e Fundações

Total

51

1

52

DAS-6

99

41

140

DAS-5

431

138

569

DAS-4

1.247

503

1.750

DAS-3

1.567

1.192

2.759

DAS-2

3.645

2.710

6.355

DAS-1

4.190

3.919

8.109

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
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Quailtitativos

CargoiFunção

Administração
Direta

Autarquias
e Fundações

Total

11.179

8.503

19.682

FG-l

5.117

4.178

9.295

FG-2

3.759

5.023

8.782

FG-3

4.524

7.457

11.981

13.400

16.658

30.058

24.630

25.162

49.792

Subtotal
Função Gratificada

Subtotal
Total

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.177, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCETJ para os servidores
militares federais das Forças Armadas e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1" Fica instituida a Gratificação de Condição de Trabalho
(GCET), devida mensal e regularmente aos servidores militares
federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo úuico. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras de serviço militar iuicial.

Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos
e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e
paga a partir de 1" de agosto de 1995, de acordo com o Anexo L
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Art. 3' Simultaneamente, até 31 de dezembro de 1995, será
concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata
o art. 1', no valor constante do Anexo 11.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumuláveI com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,41 e 42 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.
Art. 4' A Gratificação de Condicão Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.144, de 29 de setembro de 1995.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de l' de agosto de 1995.
Brasília, 27 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho(*)

(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 30.10.1995
(pág. 4612 deste volume).
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 122, DE 1995(*)
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Macau,
celebrado em Moeau, em 15 dejulho de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de
Macau, celebrado em Macau, em 15 de julho de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção ID, de 3.10.1995.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 123, DE 1995(*)
Aprova o texto do Convênio de Seguri-

dade Social entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha,
assinado em Madri, em 16 de maio de 1991,
bem como das Notas Diplomáticas trocadas
em maio ejunho de 1992, com a nova versão
para o art. 4'1 desse ato internacional.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o texto do Convênio de Seguridade Social
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha, assinado em Madri, em 16 de maio de 1991, bem como das
Notas Diplomáticas trocadas em maio e junho de 1992, com a nova
versão para o art. 4' desse ato internacional.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il) de 3.10.1995.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 124, DE 1995(*)
Aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas, por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo
e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas, sobre
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Adminístrativo e Técnico, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constitnição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
(*10 texto acima citado está publicado no DCN (Seção III de 3.10.1995.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 2 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 125, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Rondon Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Rondon do Pará, Estado do
Pará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 141, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Rondon Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Rondon
do Pará, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 126, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Sociedade Vera Cruz
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 4 de
agosto de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Vera Cruz Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 6
de junho de 1990, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N" 127, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão ltapoan S.A. para ex.
piorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 9 de
agosto de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992,·a concessão outorgada à Televisão Itapoan S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.

SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 128, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada àRádio Educadora de Ipiaú Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ipiaú, Estado
da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 15 de
agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 16 de março de
1989, a concessão outorgada à Rádio Educadora de Ipiaú Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ipiaú, Estado da Bahia.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 129, DE 1995(*)
Aprova o texto do Protocolo de Buenos
Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercado Comum do Sul
(Mercosul), assinado pelo Brasil em 5 de
agosto de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o texto do Protocolo de Buenos Aires sobre
Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul), assinado
pelo Brasil em 5 de agosto de 1994.
(*) O texto acima citado está publicado uoDCN (Seção 11) de 6.10.1995).
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Prototocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO Nº 130, DE 1995(*)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Trafico Ilícito de
Madeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai, em Brasília, em 1º
de setembro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação para o
Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai,
em Brasília, em 1º de setembro de 1994.
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il) de 6.10.1995.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
Primeiro-Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
TEOTONIO VILELA FILHO, Primeiro-Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 131, DE 1995(*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Federação da Rússia, em
Moscou, em 11 de outubro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para a
Prevenção ao Uso e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substãncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia, em Moscou, em 11 de outubro de 1994.
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção II), de 6.10.1995.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacio_
nal quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compro.
missos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
Primeiro-Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 132, DE 1995(*)
Aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas, relativo ao Exercício de Atividades
Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Dinamarca, em Brasília, em 22
de março de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1a É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas,
relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasília, em 22 de março de
1994.
(*) O texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 23.10.1995.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação
Senado Federal, 20 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO Nº 133, DE 1995(*)
Aprova o texto do Acordo sobre Doação
Cultural Japonesa, celebrado entre o Gocerno da República Federativa do Brasil e o
Governo do Japão, em Tóquio, em 30 de maio
de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Doação Cultural
Japonesa, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em 30 de maio de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
(*)

O texto acima citado está publicado

DO

DCN (Seção 11), de 23.10.1995.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 20 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 134, DE 1995(*)
Aprova o texto do Protocolo de Alteração

do Acordo sobre Transporte e Navegação,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, em 10 de outubro
de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Protocolo de Alteração do Acordo
sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em
Brasília, em 10 de outubro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
(*) O texto acima citado está publicado noDCN (Seção II), de 23.10.1995.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 20 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" 135, DE 1995
Homologa o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão adicional
de papel-moeda, no exercício de 1990. no
valor de Cr$ 461.300.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um bilhões e trezentos milhões
de cruzeiros).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de
1990, no valor de Cr$ 461.300.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e
um bilhões e trezentos milhões de cruzeiros).
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 136, DE 1995
Homologa o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão adicional
de papel-moeda, no exercício de 1991, no va.
lor de Cr$ 1.822.000.000.000,00 (um trilhão
e oitocentos e vinte e dois bilhões de cruzeiros).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É homologado o ato do Conselho Monetário NacionaI
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de
1991, no valor de Cr$ 1.822.000.000.000,00 (um trilhão e oitocentos
e vinte e dois bilhões de cruzeiros).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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RESOLUÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52,
parágrafo único, do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 3, DE 1995-CN(*)
Estende à comissão quemenciona o disposro
no indsoldoart. 2OdaReso/u.çãfJn'2, de1995-CN

O CONGRESSO NACIONAL resolve:
Art. 1Q O disposto no inciso I do art. 20 da Resolução nQ 2, de
1995-CN, que trata da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, aplica-se, ainda, à Comissão Especial, criada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, destinada a estudar os projetos públicos federais de irrigação e recursos hídricos e apresentar propostas ao
orçamento da União, no sentido de viabilizar a execução dos mesmos,
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*)Já com a retificação que foi publicada no DO de 24.10.1995, pág. 16694.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, TEOTÔNIO
VILELA FILHO, Primeiro-Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promnIgo a
seguinte
RESOLUÇÃO Nº 46, DE 1995
Autoriza a Companhia Vale doRio Doce
(CVRD) a contratar operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de d6lares
norte-americanos), junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), com garantia da União.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), nos termos
da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a contra"
tar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor
eqnivalente a até US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milbões de dólares
norte-americanos), junto ao Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD).
Parágrafo único. Os recursos objeto da operação de crédito
destinam-se ao Projeto de Conservação e Reabilitação da CVRD, que
prevê, entre outras iniciativas, o alívio do impacto ambiental e social
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de algumas operações da CVRD e de empresas que atuam na área,
em particular no corredor de Carajás e parte de sua área de influência.
Art. 2" É a República Federativa do Brasil autorizada a cones,
der garantia à operação de crédito externo referida no art. 1" desta
resolução.
Art. 3" As condições financeiras básicas da operação de crédito
externo a ser garantida pela União são os seguintes:
a) devedor: Companhia Vale do Rio Doce (CVRD);
b) garantidor: República Federativa do Brasil;

c) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvj,
mento;

d) juros: Libor de seis meses para dólares, acrescida ou reduzida
pela Margem Média (Auerage Margin), acrescida de spread de 0,5%
ao ano. Poderá, a critério do Banco, ser aplicado um redutor de 0,35%
ao ano sobre a taxa de juros, concedido para os tomadores que mantêm
o pagamento em dia.
- Margem Média (Auerage Margin) significa a margem média
ponderada para o semestre precedente aos dias 15 de janeiro e 15 de
julho, conforme for o caso, entre:
1 - o custo dos empréstimos em aberto do Banco ou partes
destes alocados para a captação de recursos para empréstimos em
dólares; e

a Libor em dólar.
Para cada periodo de juros onde 1 exceder 2, a Margem Média
será adicionada aos juros. Para cada período de juros onde 2 exceder
1, a Margem Média será deduzida da taxa de juros. A Margem Média
será determinada e informada pelo Banco.
2 -

e) Commitment Fee: 0,75% ao ano sobre o valor não desembolsado, contados a partir de sessenta dias após a data do contrato;
f) condições de pagamento:
- do principal: em vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2001 e a última em
15 dejulbo de 2010;
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dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano;
- da Commitment Charge: semestralmente vencida, em 15 de
janeiro e em 15 de julho de cada ano.
Parágrafo único. Ai; datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data da
assinatura do contrato.
Art. 42 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados a partir
de sua publicação.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1995.
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
Primeiro-Vice-Presidente do Senado Federal
no exercício da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 47, DE 1995
Autoriza o Instituto Agronômico do Paraná (Iaparl a contratar operação de crédito
junto à Financiadora de Estudos e Projetos
(Fínep), no ualor de R$ 10.630.911,30 (dez
milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e
onze reais e trinta centavos), para aquisição
e instalação de equipamentos e material permanente, destinados ao Sistema Meteorolõgico do Paraná ( 8imepar).
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É autorizado o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar)
a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), no valor de R$ 10.630.911,30 (dez milhões, seiscen_
tos e trinta mil, novecentos e onze reais e trinta centavos), para
aquisição e instalação de equipamentos e material permanente, destinado ao Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar),
Art. 2º A operação de crédito autorizada obedecerá às seguintes
características:
a) valor pretendido: R$ 10.630.911,30 (dez milhões, seiscentos e
trinta mil, novecentos e onze reais e trinta centavos);

b) encargos:

- TJLP acrescida do spread de 6% a.a. (seis por cento ao ano)
trimestralmente na carência e mensalmente na amortização;
,
c) garantia: fiança da Companhia Paranaense de Energia (Copel);
d) destinação dos recursos: aquisição e instalação de equipamentos e material permanente, destinado ao Sistema Meteorológico do
Paraná (Simepar), a ser implementado pelo Iapar e pela Copel;

e) desembolso: em oito parcelas trimestrais;
f) prazos:

- carência: vinte e quatro meses a contar da data da assinatura
do contrato;
- amortização: trinta e seis parcelas mensais devidas a contar
do término do prazo de carência. se houver antecipação de desembolSO~ a primeira parcela de amortização será devida no terceiro mês
subseqüente ao último desembolso.

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da autorização é de até
duzentos e setenta dias a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 48, DE 1995
Homologa os aditivos contratuais ao Con-

trato de Empréstimo n" 001192, de 3D de
junho de 1992, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e o Banco de
Crédito Real de Minas Gerais S.A.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º Homologar o 1º, 2º, 3º e 4º aditivos contratuais ao Contrato de Empréstimo nº 001, de 1992, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real de Minas
Gerais S.A., datados de 5 de novembro de 1992, 18 de maio de 1993,
18 de janeiro de 1994 e 18 de maio de 1994, respectivamente.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 49, DE 1995
Suspende a execução dos Decretos-Leis
ws 2.445, de29 de junho de1988, e 2.449, de
21 de julho de 1988.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É suspensa a execução dos Decretos-Leis nOs 2.445, de
29 de junho de 1988, e 2.449, de 21 de julho de 1988, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 148.754-2/210IRio de
Janeiro.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 9 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 50, de 1995
Suspende a execução de dispositivos do
Decreto-Lei n' 2.288, de 23 dejulho de 1986.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É suspensa a execução dos arts. 11 e seus incisos 11, 111
e IV; 13 e seus §§ 15, 16 e seu § 2º; e da expressão «bem como dos
adquirentes de automóveis de passeio e utilitários», no parágrafo
único do art. 10 do Decreto- Lei nº 2.288, de 23 de julho de 1986,
declarados inconstitucionais nos autos do Recurso Extraordinário nº
121.336.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 9 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 51, DE 1995
Autoriza o Estado de Pernambuco a
contratar operação de crédito externo junto
ao Kreditanstalt für Wiederaufbau-Kfw, com
o aval da União, no valor de R$ 9.396.495,00
(nove milhões, trezentos e noventa e seis mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais), eouíoalentes a DM 15.000.000,00 (quinze milhões
de marcos alemães), em l' dejulho de 1994,
e a conceder contragarantia.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É o Estado de Pernambuco autorizado, nos termos da
Resolução nO 11, de 1994, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau-Kfw, no
valor de R$ 9.396.495,00 (nove milhões, trezentos e noventa e
seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), equivalentes a DM
15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães) em 1°de julho de
1994.
§ 1° É a Uuião autorizada, nos termos da Resolução nO 96, de
1989, do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito
externo referida neste artigo.
§ 2° É o Estado de Pernambuco autorizado a conceder contragarantia à União, nos termos do art. 2° da Lei Estadual nO 10.831, de
3 de dezembro de 1992.
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§ 3º A operação de crédito externo autorizada destina-se ao
financiamento parcial do Programa de Melhoramento do Saneamento
Básico do Estado de Pernambuco, a ser executado pela Companhia
Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Art. 2º A operação de crédito realizar-se-á sob as seguintes
condições:
a) valor pretendido: R$ 9.396.495,00 (nove milhões, trezentos e
noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), equivalentes
a DM 15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), em 1º de
julho de 1994, sendo:

I - R$ 8.143.629,00 (oito milhões, cento e quarenta e três mil,
seiscentos e vinte nove reais), equivalentes aDM 13.000.000,00 (treze
milhões de marcos alemães), a título de empréstimo; e
II - R$ 1.252.866,00 (hum milhão, duzentos e cinqüenta e dois
mil, oitocentos e sessenta e seis reais), equivalentes a DM
2.000.000,00 (dois milhões de marcos alemães), a título de contribuição financeira, não amortizável, a não ser nos casos previstos no item
5.3 da minuta do contrato;
b) juros: 2,0% a.a. (dois por cento ao ano), fixos;
c) commitment fee: 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por
cento ao ano), contados a partir de 3 meses da data da assinatura do
contrato;
d) juros de mora: (sobre o principal e juros): 3% a.a. (três por
cento ao ano) acima da taxa de desconto de Deutsche Bundesbank;
e) contragarantia: as definidas no art. 2º da Lei Estadual nº
10.831, de 3 de dezembro de 1992, que autorizou a operação;
fJ garantidor: República Federativa do Brasil;
g) destinação dos recursos: Programa de Melhoramento do Saneamento do Estado de Pernambuco;
h) condições de pagamento:

- do principal: em quarenta parcelas semestrais, iguais e consecutivas, no valor de DM 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil
marcos alemães) cada uma, vencendo-se a primeira dez anos após a
assinatura do contrato;
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dos juros: semestralmente vencidos, em 30 de junho e 30 de
dezembro de cada ano;
- da commitment fee: semestralmente vencidas, em 30 de junho
e 30 de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira parcela
juntamente com os juros.
Art. 3° A autorização deve ser exercida no prazo de quinhentos
e quarenta dias, contados da data de publicação desta resolução.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,

Senado Federal, 10 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente,nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 52, DE 1995
Dá nova redação à alínea g do art. 2 2 da
Resolução nº 20, de 1995, do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" A alínea g do art. 2° da Resolução nO 20, de 1995, do
Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4425-4441, auto 1995.

4434
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.08.95

01.08.1996

640366

01.08.95

01.08.95

01.11.1996

640458

01.08.95

01.08.95

01.02.1997

640550

01.08.95

01.08.95

01.05.1997

640639

01.08.95

01.08.95

01.08.1997

640731

01.08.95

15.08.95

15.08.1996

640366

15.08.95

15.08.95

15.11.1996

640458

15.08.95

15.08.95

15.02.1997

640550

15.08.95

15.08.95

15.05.1997

640639

15.08.95

15.08.95

15.08.1997

640731

15.08.95

01.09.95

01.09.1996

640366

01.09.95

01.09.95

01.12.1996

640457

01.09.95

01.09.95

01.03.1997

640547

01.09.95

01.09.95

01.06.1997

640639

01.09.95

01.09.95

01.09.1997

640731

01.09.95

01.11.95

01.11.1996

640366

01.11.95

01.11.95

01.02.1997

640458

01.11.95

01.11.95

01.05.1997

640547

01.11.95

01.11.95

01.08.1997

640639

01.11.95

01.11.95

01.11.1997

640731

01.11.95
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Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

16.11.95

15.11.1996

640365

16.11.95

16.11.95

15.02.1997

640457

16.11.95

16.11.95

15.05.1997

640546

16.11.95

16.11.95

15.08.1997

640638

16.11.95

16.11.95

15.11.1997

640730

16.11.95

01.12.95

01.12.1996

640366

01.12.95

01.12.95

01.03.1997

640456

01.12.95

01.12.95

01.06.1997

640548

01.12.95

01.12.95

01.09.1997

640640

01.12.95

01.12.95

01.12.1997

640731

01.12.95"

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 27 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 53, DE 1995
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a emitir, através de ofertas públicas, LetrasFi.Tuuu:eiras cID Tesouro cID Munictpio
de Guarulhos (LFTM~GRS), cujos recursos serão destinados à liquidação deprecat6rios judiciais pendentes, de responsobilidade daquele
municipio.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É a Prefeitura de Guarulhos (SP) autorizada, nos termos da Resolução n· 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município de Guarulhos (LFTM-GRS),
para liquidação de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele município.
Art. 2· A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Município de
Guarulhos (LFTM-GRS);

b) quantidade: 15.020.532 LFTM-GRS;

c) modalidade: nominativa-transferível;
d) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n· 2.376, de 25 de novembro de 1987;

e) prazo: até trinta e seis meses;

fJ valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) Cetip;
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emi-

tidos:

-

Vencimento

Data-Base

Titulo

Quantidade

30.06.1996

30.06.1995

P

3.004.106

30.12.1996

30.06.1995

P

6.008.213

30.06.1997

30.06.1995

P

4.506.160

30.06.1998

30.06.1995

P

1.502.053

Total

15.020.532

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos
da Resolução n· 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Municipal de Guarulhos n· 4.706,
de 3 de julho de 1995.
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Parágrafo único. Em decorrência do valor de P.U. constante da
alíneaf, as quantidades serão divididas por 1.000 (um mil), de forma
a adequar o valor financeiro da colocação.

Art. 3Q A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 54, DE 1995
Autoriza o Estado doCeará a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional. o limite previsto no art. 4º da Resolução n" 11,
de 1994, do Senado Federal, e a contratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste

S.A. (BNB), 1W valor de R$ 38.597.412,00,
equivalentes a US$ 42,602,000.00, ao câmbio de 31 de maio de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1Q É o Estado do Ceará autorizado a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite previsto no art. 42 , inciso 11,
da Resolução n Q 11, de 1994, do Senado Federal.

Art. 2Q É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), no valor de
R$ 38.597.412,00, (trinta e oito milhões, quinhentos e noventa e sete
mil, quatrocentos e doze reais), equivalentes a US$ 42,602,000.00
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(quarenta e dois milhões, seiscentos e dois mil dólares norte-ama-j.
canos), ao câmbio de 31 de maio de 1995.
Parágrafo único. Os recursos serão destinados ao financiamsn,
to do subprograma do Estado do Ceará, no âmbito do Programa de
Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur-NE).
Art. 3º A operação de crédito deverá ser realizada nas seguín,
tes condições:
a) valor: R$ 38.597.412,00 (trinta e oito milhões, quinhentos e
noventa e sete mil, quatrocentos e doze reais), equivalentes a US$
42,602,000.00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e dois mil dólares
norte-americanos), ao câmbio de 3r de maio de 1995;
b) juros: cobrados à taxa fixada pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), de acordo com o Contrato nº 841/0C-BR,
vigendo para cada semestre, considerando o ano civil, de 1e de janeiro
a 30 de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro, sobre os saldos
devedores diários do financiamento, calculados pelo método hamburguês;
c) comissão de repasse: 2,5% a.a, (dois vírgula cinco por cento ao
ano) nos contratos de obras múltiplas e de desenvolvimento institucional e 1,0% a.a, (um por cento ao ano) nos contratos de aeroportos,
contada dia a dia e exigida juntamente com os juros;
d) comissão de crédito:

- no ato da assinatura do contrato BNBlEstado: até 0,75% a.a.
(zero vírgula setenta e cinco por cento ao ano) a título de ressarcimento da comissão de crédito sobre o valor do financiamento, paga ou
devida pelo BNB ao BID até a data do contrato BNBlEstado, bem
como os encargos financeiros sobre tal comissão;
- a partir da assinatura do contrato: até 0,75% a.a. (zero
vírgula setenta e cinco por cento ao ano) calculada e exigida mensalmente, contada dia a dia sobre o saldo não desembolsado do crédito
aberto;
e) recursos para inspeção e supervisão geral:
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no ato da assinatura do contrato BNBlEstado: até 1,0% (um
por cento) do valor do financiamento, exigidos no ato da assinatura
do contrato;
- após a assinatura do contrato: será debitada à conta de
empréstimo do Estado, da mesma forma que o BID vier a lançar na
conta do BNB, nos termos do Contrato nº 841/0C-BR;
f! garantia: quotas-partes do Fundo de Participação dos Estados
-FPE;
g) destinação dos recursos: financiamento do subprograma do
Estado do Ceará, no âmbito do Prodetur-NE;
h) condições de pagamento:
- do principal: amortizado em até duzentas e quarenta parcelas
mensais e sucessivas, com carência de até cinco anos;
i) liberação dos recursos: até cinco anos
Art. 3º A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1995
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 55, DE 1995
Autoriza o Estado do Ceará a elevar,
temporariamente, e em caráter excepcional, o
limite previsto no art. 4º da Resolução nº 11.
de 1994, do Senado Federal, e a contratar
operação de créditojunto à Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 703.832,19.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. l' É o Estado do Ceará autorizado a elevar, temporaria_
mente e em caráter excepcional, o limite previsto no art. 4', inciso II
da Resolução TI" 11, de 1994, do Senado Federal.
'
Art. 2' É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 703.832,19
(setecentos e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezenove
centavos), a preços de março de 1995.
Parágrafo único. Os recursos serão destinados à realização de
obras de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza (CE).
Art. 3' A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes
condições:
a) valor pretendido: R$ 703.832,19 (setecentos e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), a preços de março
de 1995;

b) juros: variáveis;

c) taxa de administração: 2% (dois por cento) sobre cada parcela
liberada;
d) garantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação dos
Estados (FPE);

e) destinação dos recursos: destinados à realização de obras de
abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário de
Fortaleza-CE;

fJ condições de pagamento:
- do principal: em dezesseis prestações semestrais e consecutivas, sendo a primeira em 15 de outubro de 1995 e a última em 15
de abril de 2003;
-

dos juros: semestralmente até a liqnidação integral da dívida.

Art. 4' A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data de sua publicação.
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Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1995
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N2 1.653, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Altera 08 valores constantes do Anexo do
Decreto n' 1.583, de 3 de agosto de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b, do art. 48, da Lei n· 4.320, de 17 de março de 1994,
combinado com o art. 72, do Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1· Os valores para o empenho de despesa à conta de dotações consignadas na Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995, constantes
do anexo do Decreto n· 1.583, de 3 de agosto de 1995, relativamente
ao órgão indicado no anexo a este decreto, ficam condicionados aos
limites nele estabelecidos.
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Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
(Anexo ao decreto que altera valores constantes do anexo
ao Decreto n Q1.583, de 3 de agosto de 1995).
ANEXO
R$l 000,00
Fontes

Órgão

100, 112, 115
151,153,199 Demais

20.104 - Secretaria de Assuntos Estratégicos

54.991

201

Total
55.192

DECRETO NQ 1.654, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Altera dispositivos do Regulamento Disciplinar do Exército (R·4), aprovado pelo Decreto n' 90.608, de 4 de dezembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q Os arts. 57 e 58 do Regulamento Disciplinar do Exército
(R-4), aprovado pelo Decreto n Q90.608, de 4 de dezembro de 1984,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 57. Poderá ser concedido ao militar o cancelamento
de punições e outras notas a elas relacionadas, em suas alterações e na Ficha Individual de Punições."
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«Art. 58

.

§ 4º A advertência, por ser verbal, será cancelada, independentemente de requerimento, decorridos dois anos de sua
aplicação..
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 1.655, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Define a competência da Polícia Rodoviária Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito
das rodovias federais, compete:
I - realizar patrulhamento ostensivo, executando operações
relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a
ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de
terceiros;
n - exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito,
cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios
específicos com outras organizações similares;
In - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de
trânsito e os valores decorrentes da prestação de serviços de estadia
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e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas
excepcionais;
IV- executar serviços de prevenção, atendimento de aciden_
tes e salvamento de vitimas nas rodovias federais;
V - realizar perícias, levantamentos de locais, boletins de
ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos. em leis e regulamentos, imprescindíveis à
elucidação dos acidentes de trãnsito;
VI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos,
escolta e transporte de cargas indivisíveis;
VII - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais,
bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao
direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras
e instalações não autorizadas;
VIII - executar medidas de segurança, planejamento e escoltas
nos deslocamentos do Presidente da República, Miulstros de Estado,
Chefes de Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades,
quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente;
IX - efetuar a fiscalização e o controle do trãnsito e tráfico de
menores nas rodovias federais, adotando as providências cabíveis
contidas na Lei n'' 8.069, de 13 dejulho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente);

X- colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes
contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente,
os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis.

Art. 2" O documento de identidade funcional dos servidores
policiais da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre
porte de arma e franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão, nos
termos da legislação em vigor, assegurando-lhes, quando em serviço,
prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
DECRETO Nº 1.656, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação aos arts. 2º, 6º e 13 do
Decreto nº 343, de 19 de novembro de 1991,
altera dispositivos do Decreto nº 71.733, de
18 de janeiro de 1973, que dispõe sobre diárias de servidores da Administração Pública
Federal, no País e no exterior, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 58 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no art. 15 da
Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, na Lei nº 5.809, de 10 de
outubro de 1972, e nos arts. 11 a 17 do Decreto nº 722, de 18 de janeiro
de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 2º, 6º e 13 do Decreto nº 343, de 19 de novembro
de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" As diárias serão concedidas por dia de afastamento
da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor de
despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção
urbana.
.......................................................................................................»

«Art. 6Q

.

§ 2º As diárias, inclusive as que se referem ao seu próprio
afastamento, serão concedidas pelo dirigente da repartição a que
estiver subordinado o servidor, ou a quem for delegada tal competência.
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.......................................................................................................

})

«Art. 13. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado:
I - instituir e alterar, quando necessário, o formulário de
pedido e concessão de diárias;
II - rever e alterar, quando necessário, o anexo a este decreto;
III - publicar a relação de cidades com população superiores a
duzentos mil habitantes, a que se refere o anexo a este deereto.»
Art. 2º O art. 22 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Os valores das diárias no exterior são, em dólares
norte-americanos, os constantes do Anexo III deste decreto.
Parágrafo único. A revisão dos critérios de que trata o caput
deste artigo são de competência dos Ministros de Estado da
Administração e Reforma do Estado, das Relações Exteriores e
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.»
Art. 3º O anexo ao Decreto nº 343, de 19 de novembro de 1991,
passa a vigorar na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 4º O valor das diárias de que tratam os arts. 11 a 17 do
Decreto nº 722, de 18 de janeiro de 1993, são os constantes do Anexo
II deste decreto.
Art. 5º O Anexo III do Decreto nº 71.733, de 1973 passa a
vigorar na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se os Decretos nOs 85.148, de 15 de setembro
de 1980, 95.670, de 26 de janeiro de 1988, 96.725, de 19 de setembro
de 1988, e 486, de 7 de abril de 1992.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXaI
(Anexo ao Decreto n' 343, de 19 de novembro de 1991)
Diárias e Indenização no Serviço Público Civil da União
(Art. 58 da Lei n' 8.112/90, art. 16 da Lei n' 8.216/91
e art. 15 da Lei n' 8.270/91)
Classificação do Cargo, Emprego e Função
A-Cargos em Comissão de Natureza Especial, DAS-6 e CD-l.

Valor da
Diária - R$

98,86

B-Cargos em Comissão DAS-5 e CD-2;
Funções de Direção, Chefia e Assessoramento DAS-3,

82,47

DAS-4, CD-3 e CD-4.
C-Funções de Direção, Chefia e Assessoramento DAS-l e

DAS-2;
Cargos de Nível Superior.
D-Funções Gratificadas e Gratificações de Representação;

Cargos de Nível Médio e de Nível Auxiliar.
E-Indenização de que trata o art. 16 da Lei n' 8.216/91
alterado pelo art. 15 da Lei n' 8.270/91

68,72
57,28
17,46

o valor da diária (Grupos A, B, C e D) será acrescido da importância correspondente a 90% (noventa por cento) nas hipóteses de
deslocamento para as Cidades de Brasília (DF) e Manaus (AM), a 80%
(oitenta por cento), nos deslocamentos para São Paulo (SP), Rio de
Janeiro (RJ), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS),
Belém (PA), Fortaleza (CE) e Salvador (BA), a 70% (setenta por
cento), nos deslocamentos para as demais capitais dos estados e de
50% (cinqüenta por cento), nos deslocamentos para as cidades com
mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes.
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ANEXOU
Diárias dos Servidores Militares Federais
(Arts. 11 a 17 do Decreto nº 722, de 18 de janeiro de 1993)
CírculolPosto/Graduação

Valor da
Diáría-R$

I-Oficiais-Generais

98,86

II-Oficiais-Superiores

82,47

IlI-Ofioiais-Intermedíários, Oficiais-Subalternos,
Guardas-Marinhae Aspirante-a-Oficial

68,72

N-Suboficiais, Subtenentes, Sargentos, Aspirantes, Cadetes,
Alunos do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de
órgão de preparação de oficiais de reserva, Alunos do Colégio
Naval e das escolas preparatórias de cadetes.

57,28

V-demais Praças e Praças Especiais

45,80

O valor da diária será acrescido da importância correspondente
a 90% (noventa por cento) nas hipóteses de deslocamento para as
Cidades de Brasília (DF) e Manaus (AM), a 80% (oitenta por cento),
nos deslocamentos para São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife
(PE), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Fortaleza
(CE) e Salvador (BA), a 70% (setenta por cento), nos deslocamentos
para as demais capitais dos estados e de 50% (cinqüenta por cento),
nos deslocamentos para as cidades com mais de 200.000 (duzentos
mil) habitantes.
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ANExom
(Anexo IH ao Decreto nº 71.733, de 18.1.93, que regulamenta
a Lei de Retribuição no Exterior)
Tabelas m
Valores das Diárias no Exterior (art. 22)
A

Servidores Civis e Militares

GruposIPaíses

Classes
I

11

III

IV

V

99,00

90,00

84,00

79,00

74,00

Grupo A
Butão, Myamar, Naurú e Tuvalu
GrupoB
Albânia, Argélia, Belize, Bolívia,
Botsuana, Equador, Entréia, Honduras,

Laos, Leaoto, Líbano, Libéria, Mall,
Mongólia, Narnibia, Nine. Quirguistão,
Quiribati, Suazilânia, Suriname,
Tadjiquistão, Tanzânia, Toga, Tanga,
Trinidad e Tobago e Tunísia.

143,00 130,00 122,00 114,00 107,00

Grupo C
Austrália, Bareine, Belarus, Cabo Verde,
Canadá, Catar, Chade, Chipre, Costa Rica,
Dominica, Egito, El Salvador, Eslováquia,
Estônia, Fiji, Filipinas, Gâmbia, Gana,
Guatemala, Guiana, Guíné-Bíssau,

Guiné-Equatorial, Haiti, Ilhas Marshal,
Irã, Iugoslávia, Lituânia, Macedônia,
Malaui, Mauritânia, Moldava, Nepal,
Panamá, Paquistão, Paraguai, Quênia,
República Centro-Mricana, República
Dominicana, Salomão, Samoa Ocidental,
San Marino, Senegal, Serra Leoa, Sri
Lanka, Turquia, Uruguai, Venezuela e

176,00 160,00 150,00 141,00 132,00

Zimbabue.
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GruposlPaíses

Classes
1

II

III

IV

V

GrupoD
África do Sul, Arábia Saudita, Armênia,
Áustria, Azerbaijão, Bangladesh, Benin,
B6snia-Herzegovina, Bulgária, Burkina
Faso, Burundi, Camarões, Colômbia,
Comeres, Congo, Costa do Marfim,
Croácia, Cuba, Emirados Árabes,
Eslovênia, Etiópia, Finlândia, Granada,
Grécia, Hungria, índia, Indonésia,
Jamaica, Jordânia, Letônia, Macau,
Madagascar, Malásia, Malta, Maurício,
Mícronésia, Nicarágua, Nlger, Nígéria,
Nova Zelândia, Omã, Palau, Papua, Nova
Guiné, Portugal, Ruanda, São Cristóvão e
Neys, São Tomé e Príncipe, São Vicente e
Granadinas, Tailândia, Taiti, Uganda,
Vanuatu e Zâmbia.

220,00 200,00 188,00 176,00 166,00

Grupo E
Afeganistão, Chile, China, Cingapura,
Coréia do Norte, Dinamarca, Djibuti,
Gabão, Geórgia, Iêmen, Líbia, Marrocos,
Peru, Seícheles, Somália, Suíça e
Turcomenistão.

242,00 220,00 206,00 194,00 182,00

Grupo F

Barbados, Cambodja, Cazaquístão,
Guiné-Oonacri, Iraque, Irlanda, Islândia,
Itália, Liechtenstein, México,
Moçambique, Noruega, Polônia, República
Theca, Santa Lúcia, Sudão, Suécia,
Taiwan (Formosa) e Uzbequistão.

264,00 240,00 225,00 212,00 199,00

Grupo G
Angola, Argentina, Brunei, Coréia do Sul,
Luxemburgo, Maldivas, Países Baixos,
Reino Unido, Ucrânia e Vietnã.

297,00 270,00 253,00 238,00 224,00
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Grupos/Países

Classes
I

11

III

IV

V

Grupo H
Alemanha, Antigua e Barbuda, Bélgica,
Espanha, Estados Unidos, França, Kuaiti,
Romênia, Rússia, Síria e Zaire.

330,00 300,00 282,00 265,00 249,00

Grupo I
Bahamas, Hong Kong e Israel

385,00 350,00 329,00 309,00 290,00

GrupoJ
Japão e Mônaco

462,00 420,00 394,00 371,00 348,00

ANExom
(Anexo In ao Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973)

B -Classes

Classe

Cargo, Função, Emprego, Posto ou Graduação
A - Ministro de Estado, Embaixador, Ministro de 1! Classe, Ministro de
2ª Classe, Comissionado Embaixador, Cargos em Comissão de Natureza
Especial, DAS-G e CD-l. Presidente de Empresa Pública, Sociedade de
Economia Mista e Fundação sob supervisão ministerial.
B - Almirante-de-Esquadra, General de Exército e Tenente Brigadeiro.

11

A - Ministro de 2ª Classe, Cargos em Comissão, DAS-S e CD-2, Diretor de
Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação sob
supervisão ministerial.
B - Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major Brigadeiro,
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro.
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Classe

Cargo, Função, Emprego, Posto ou Graduação
A - Conselheiro, Secretário da Carreira de Diplomata, Chefes de

IH

Delegação Governamental, Observador Parlamentar, Cargos em
Comissão, DAS-4. DAS-3, CD-3 e CD-4, ou de nível hierárquico
equivalente nas Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e
Fundação sob supervisão ministerial.

B - Oficial Superior.

IV

A - Oficial de Chancelaria, Titular de Vice-Consulado de Carreira,
Delegado e Assessor em Delegação Governamental, Cargo em Comissão,
DAS-2, DAS-! ou de nível equivalente nas Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e Fundação sob supervisão ministerial, e ocupante de
cargo ou emprego de nível superior.
B - Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial.
A - Assistente de Chancelaria e ocupante de qualquer outro cargo ou
emprego.

v

B - Aspirante e Cadete, Suboficial e Subtenente, Sargento, Aluno,
Taifeiro, Cabo, Marinheiro, Soldado, Grumete, Recruta e
Aprendiz-Marinheiro.

DECRETO Nº 1.657, DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

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

Art. 1º Ficam remanejados, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério das Comunicações,
quatro cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), código DAS 102.4, oriundos de órgãos extintos da
Administração Pública Federal.
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Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174Qda Independência e 107Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO NQ 1.658, DE 5 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a realização de concursos
públicos e nomeação para cargos de provimente efetivo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto nos arts. 10 a 12 da Lei n Q8.112, de 11 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. 1Q Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado realizar, no ãmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, concursos públicos periódicos, em cada exercício, segundo normas e procedimentos a serem
previamente baixados pelo respectivo Ministro de Estado.
Parágrafo único. O Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado poderá delegar a competência para realizar concurso
público, mediante ato específico.
Art. 2Q A nomeação para cargo de provimento efetivo, inclusive
cargo de carreira, nos órgãos e entidades a que se refere o artigo
anterior, depende de prévia autorização do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 3Q O órgão ou entidade interessado em realizar concurso
público ou nomear candidato habilitado deverá apresentar, junto à
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, justificativa fundamentada, indicando as
vagas existentes, nos termos do Decreto n Q1.580, de 3 de agosto de 1995,
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bem como comprovar a disponibilidade orçamentária para fazer face
às despesas decorrentes.

Art. 4" O disposto neste decreto não se aplica aos cargos das
carreiras a que se refere a Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 1.659, DE 5 DE OUTUBRO DE 1995
Altera dispositivos do Decreto nº 1.587,
de 8 de agosto de 1995, que dispõe sobre o
custeio de estada dos servidores que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 7" do Decreto-Lei n" 1.390, de 29 de janeiro de 1975,
DECRETA:

Art. 1" Os §§ 2" e 3" do art. 1"do Decreto n" 1.587, de 8 de agosto
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ

.

§ 2" Nos casos em que o órgão ou entidade requisitante
ainda não possua contrato com estabelecimento hoteleiro, é facultado, em caráter emergencial e provisório, efetuar o ressarcimento da estada, mediante recibo comprobatório, realizado o
lançamento no elemento de despesas Restituições.
§ 3" A autorização para o custeio da estada do servidor ou
dos ocupantes dos cargos de que tratam o caput deste artigo e o
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§ 1· abrange, também, aqueles empossados até a data da publicação deste decreto.»
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.660, DE 5 DE OUTUBRO DE 1995
Altera o art. 8!! do Decreto nº 980, de 11
de novembro de 1993, que dispõe sobre a
cessão de uso e a administração de imóveis
residenciais depropriedade da União a aeentes políticos e servidores públicos federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto
.
no art. 14 da Lei n· 8.025, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1· O art. 8· do Decreto n· 980, de 11 de novembro de 1993,
com a redação dada pelo Decreto n·1.447, de 6 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8· Os imóveis residenciais administrados pelo Miuistério da Administração Federal e Reforma do Estado, havendo
disponibilidade, somente poderão destinar-se ao uso por:
I
Ministro de Estado;
H - ocupantes de cargo de Natureza Especial;
IH - ocupantes de cargo em comissão, de nivel DAS-4,
DAS-5 e DAS-6, em órgão da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.»
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 1.661, DE 6 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências

Outorgadas no Período 196211980, n'-13,
entre Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro
de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de
dezembro de 1994, em Montevidéu, o Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/1980, n' 13, entre Brasil e Venezuela,
DECRETA:

Art. 1" O Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Periodo 196211980, n' 13, entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 9.10.95, pág. 15799.
DECRETO NO 1.662, DE 6 DE OUTUBRO DE 1995
Aprova o regulamento de fiscalização de
produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que os fabriquem e / ou comerciem, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe do Decreto-Lei n" 467, de 13 de fevereiro de 1969, e
Considerando a necessidade de regulamentação da legislação
brasileira sobre a fabricação, comercialização e uso de produtos
veterinários;
Considerando a necessidade de regulamentar o assunto em face
doTratado de Assunção, de 26 de maio de 1991, constante da Resolução GMC n" 11193, do Grupo Mercado Comum do Mercosul,
DECRETA:
Art. I" Fica aprovado o regulamento anexo de fiscalização de
produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que os fabriquem
e/ou comerciem.
Art. 2" Compete ao Miuistro de Estado da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária baixar normas referentes à
produção, comercialização e uso dos produtos veterinários e demais
medidas pertinentes para normalização do presente regulamento,
inclusive as aprovadas no âmbito do Grupo Mercado Comum do
Mercosul.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4443-4527, out. 1995.

4460

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
REGULAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE USO VETERINÃRIO E DOS ESTABELECIMENTOS
QUE OS FABRIQUEM E/OU COMERCIEM

Art. 1º Todo produto veterinário deverá ser registrado junto ao
Departamento de Defesa Animal da Secretaria de Defesa Agropecuá_
ria do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, segundo as normas estabelecidas no presente regulamento.
Art. 2º Entende-se por produto veterinário toda s.ubstância
química, biológica, biotecnológica ou preparação manufaturada, cuja
administração seja aplicada de forma individual ou coletiva, direta
ou misturada com os alimentos, destinada à prevenção, ao diagnóstico, à cura ou ao tratamento das doenças dos animais, incluindo os
aditivos, suprimentos, promotores, melhoradores da produção animal, anti-sépticos, desinfetantes de uso ambiental ou equipamentos,
pesticidas e todos produtos que, utilizados nos animais e/ou no seu
habitat, protejam, restaurem ou modifiquem suas funções orgânicas
e fisiológicas. Compreendem-se ainda, nesta definição os produtos
destinados ao embelezamento dos animais.
Art. 3º Os produtos veterinários deverão atender às normas de
qualidade das matérias-primas, dos processos de produção e dos
produtos terminados, para as quais se terão como referência as
normas, recomendações e diretrizes das instituições reconhecidas
internacionalmente.
Art. 4º Todo estabelecimento que fabrique, manipule, fracione,
comercie, importe ou exporte produtos veterinários para si e/ou para
terceiros deve estar registrado no Departamento da Defesa Animal
da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária.
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Art. 5' Para serem considerados aptos a funcionar, os estabelecimentos que fabriquem, manipulem, fracionem, ou exportem, deverão preencher os seguintes requisitos:
I - dispor de instalações e equipamentos adequados, para
atender às diversas fases da produção, do acondicionamento e do
controle dos produtos.
H - observar as condições necessárias para correta produção,
dentro da escala projetada, considerando-se a elaboração, o acondicionamento, os controles e a conservação sob condição de armazenagem adequada.
IH - observar, quanto à produção e ao armazenamento do
produto, normas de segurança a fim de evitar a contaminação do meio
ambiente;
IV - observar, quanto à manipulação dos produtos, normas de
segurança, biológica, para evitar contaminação e escape de patógenos;
V - possuir instalações frigoríficas que assegurem a estabilidade e a conservação das matérias-primas e dos produtos fabricados,
quando necessário;
VI - tratando-se de instalações mistas, destinadas à produção
de biológicos, farmacêuticos, farmoquímicos, químicos e de nutricionais deverão ser observados os incisos I a V.
Art. 6' Os estabelecimentos que comerciem, ou importem produtos veterinários, deverão atender os seguintes requisitos:
I
prova legal da existência do estabelecimento;
H - local aprovado pelas autoridades competentes;
IH - instalações e depósitos adequados para armazenar e conservar os produtos;
IV - dispor de Médico Veterinário, como responsável técnico.
Art. 7' O prazo para concessão do registro de produtos veterinários será, no máximo de:
I
noventa dias, para farmacêuticos e farmoquímicos;
H - 120 dias, para biológicos, biotecnológicos e drogas novas.
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§ l' Havendo necessidade de maiores informações, a autorida_
de competente interromperá o prazo fixado, para que o requerente
atenda às exigências. O prazo se reinicia a partir do cumprimento da
exigência. Este período será de quarenta e cinco dias. O não cumpri.
mento da exigência motivará a anulação do trãmite.
§ 2' A autorídade competente poderá conceder novos prazos de
prorrogação para o cumprimento das exigências, por solicitação do
requerente.
§ 3' A emissão do certificado de registro para produtos que
dependam do atendimento de exigência contida em regulamentações
específicas e/ou provas de eficácia ou de eficiência será adiada até o
cumprimento dos requisitos exigidos.

Art. 8' Os certificados de registros concedidos a produtos veterinários terão validade por dez anos, devendo- a renovação ser requerida até 120 dias da data do vencimento.
§ l' Tratando-se de produto que mantenha as mesmas caracte-

rístícas do registro inicial, não será necessário apresentar nova informação para sua renovação.
§ 2' O prazo final para órgão oficial renovar o certificado de
registro será de trinta dias antes da data do vencimento.

Art. 9' A titularidade do registro dos produtos veterinários
poderá ser transferida desde que observadas as normas regulamentares, a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária.
Art. 10. O requerimento para registro de produtos veterinários
deverá ser acompanhado de relatório técnico descritivo, de acordo com
as normas específicas expedidas pelo Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária.
Art. 11. As formulações dos produtos devem ser claramente
especificadas quanto à qualidade e quantidade dos componentes,
sejam eles de natureza quimica, biológica, mista ou biotecnológica.
Parágrafo único. Qualquer modificação da formulação original
deverá ser procedida obrigatoriamente de requerimento ao Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
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Art. 12. Os produtos deverão ateuder às seguintes normas de
controle, de qualidade, bem como àquelas internacionalmente reconhecidas:
I -

qualidade e quantidade das matérias-primas usadas:

a) atendimento de exigências das Farmacopéias, tanto de princípios ativos como dos princípios ativos como dos excipientes, quando
estes estiverem incluídos, como definição clara de suas funções espe-

cíficas;
b) quando os compostos não estiverem incluídos em Farmacopéias, deverão ser apresentados o diagrama ou esquema de obtenção,
utilizando denominações exatas dos termos químicos e10ubiológicos,
com clara definição dos requisitos para determinação da qualidade,
que permita a identificação da sua composição química, fisico-química
e biológica, de forma explícita e cientificamente satisfatória, através

de monografia, se for o caso;

II - quanto à qualidade do produto terminado os controles do
produto acabado deverão demonstrar as condições químicas, fisicoquímicas e biológicas de seus componentes em qualidade e quantidade, de acordo com a formulação e dentro de margens aceitas pela
regulamentação, de acordo com o tipo e características do produto.
Quando não for possível obter a montagem da técnica de controle
específica do produto acabado o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária estabelecerá sistemas intermediários durante o processo de elaboração.
Art. 13. O relatório técnico, a que se refere o art. 10, deverá
trazer informações sobre os testes de controles de toxicidade, indicando as margens entre os níveis de uso e os de aparecimento de sintomas
tóxicos na espécie mais sensível, ou buscando a correlação com
animais controles, ou com outros métodos cientificamente reconhecidos.
Art. 14. Para os diferentes produtos, deverão ser descritos, de
forma resumida, os componentes e o método de elaboração, a saber:
I -

para produtos farmacêuticos:
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x- nome e endereço do estabelecimento fabricante, repre_
sentante ou importador, se for o caso;
Xl- condições de armazenagem (temperatura, se for o caso);

XlI XlII -

nome e número do re~stro do responsável técnico;
período de carência, quando existir;

XIV - declaração de venda sob receita profissional, quando
necessário.
§ 1Q Poderá ser excluído dos rótulos a fórmula do produto ou dos
seus princípios ativos, as indicações e o modo de usar ou outros dados
exigidos, quando figurem nas respectivas bulas e cartuchos.
§ 2Q As ampolas e pequenos frascos, quando estiverem acondicionados isoladamente ou em caixas coletivas, deverão indicar a
denominação do produto e o número da partida, enquanto que os
demais dados exigidos neste artigo deverão constar, obrigatoriamsg,
te, de suas bulas.

§ 3Q Todo o material impresso que contenha ou acompanhe o
produto será redigido na língua portuguesa.
Art. 19. Cabe ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária autorizar a importação, uso elou manipulação
de produtos de uso veterinário destinados a investigações e provas
experimentais, com finalidades conhecidas e delineamentos experimentais aprovados, com uso restrito em tempo, lugar e forma.
Art. 20. A importação de agentes infecciosos ou cepas destinadas à elaboração de produtos de uso veterinário efetuar-se-á somente
sob expressa autorização do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e sempre para fins determinados.
Art. 21. Os estabelecimentos fabricantes disporão de Médico
Veterinário, Químico, Bioquímico ou Farmacêutico, como responsável técnico e/ou substituto, para todas as etapas de produção e
controle do produto.
§ 1Q Toda a produção de natureza biológica, será de responsabilidade técnica de Médico Veterinário ou outro profissional habilitado, nos termos da legislação pertinente.
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§ 2º É vedado a todo servidor em exercício no órgão fiscalizador,
e ao seu consorte, empregarem sua atividade em estabelecimentos
particulares que produzam, fracionem, comerciem ou armazenem
produtos de uso veterinário, ou manterem com os mesmos qualquer
relação comercial, ainda que como acionistas, quotistas ou comanditários.
§ 3º O responsável técnico de que trata este artigo deve estar
registrado junto ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária.

Art. 22. A importação de produto acabado será autorizada mediante o cumprimento das seguintes exigências, bem como de outras
normas que vierem a ser baixadas:
I - registro da firma importadora e do produto junto ao
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
H - apresentação do certificado de registro ou de Autorização
de Venda Livre expedido pelas autoridades do país de origem ou, na
sua falta, de justificativa pela qual não se permite o uso e comercialização naquele país, expedido pela autoridade competente.

Art. 23. Para efeito de fiscalização, os produtos importados
(produto técnico, mistura, pré-mistura, produto terminado ou produto
terminado a granel) deverão observar os seguintes requisitos:
I - apresentar o nome e o número do certificado de registro
do produto, número do seu lote ou partida, data de fabricação, protocolos analíticos que contenha, características químicas, fisico-químicas e farmacêuticas;
H - ao comerciar o produto importado, o importador deverá
possuir registro que ficará à disposição das autoridades, e no qual
constará a data da operação, nome e número do registro do importador, nome e número do Certificado de Registro no Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

IH - quando se tratar de produto técnico pré-mistura ou mistura importada, informar sua destinação, quantidade utilizada em
cada operação e quantidade remanescente de acordo com a importação original.
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Art. 24. Considera-se publicidade enganosa a falta de bula
rótulo ou dados exigidos, assim como as discordâncias entre este~
dados e o conteúdo do produto, que implique no descumprimento
deste regulamento, especialmente com relação às exigências do art.
26.
Art. 25. Os produtos rotulados não poderão ser descritos nem
se apresentar com rótulos que:
I - contenham vocábulos, sinais, denominações, símbolos,
emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas que possam
fazer com que a referida informação seja falsa, incorreta, insuficiente
ou que possam induzir a equívoco, erro, confusão ou engano, em
relação à verdadeira natureza, composição, procedência, tipo, quantidade, qualidade, duração, rendimento ou forma do uso do produto;
II - atribua efeitos ou propriedades que não possuam ou que
não possam ser demonstrados.
Art. 26. Os produtos de uso veterinário deverão atender às
normas de qualidade e segurança para a saúde animal, pública e o
meio ambiente.
Art. 27. Para assegurar a qualidade dos produtos de uso veterinário, fica proibido o seu fracionamento pelo comércio, quando estes
estiverem na sua embalagem original para venda ao consumo.
Art. 28. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução
do presente regulamento serão resolvidos pelo órgão competente do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Art. 29. O presente regulamento entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO W 1.663, DE 6 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Cooperação
no Domínio do Turismo, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana, de 11 de dezembro de
1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Italiana assinaram em 11 de dezembro de
1991, o Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 86, de 24 de novembro de 1992;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 26 de julho de
1995, nos termos de seu art. X,
DECRETA:

Art. 1º O Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Italiana, em Roma, em 11 de dezembro de
1991, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados naDO de 9.10.95, págs.15801J158D2.

DECRETO Nº 1.664, DE 9 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b, do art. 48, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967,
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DECRETA:

Art. 1º O empenho de despesas à conta de dotações consignadas
na Lei nº 8.980, de 19 dejaneiro de 1995 e suas alterações, no âmbito
do Poder Executivo, fica condicionado aos limites estabelecidos no
anexo deste decreto.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo:
a) as dotações orçamentárias custeadas à conta de recursos do
Tesouro Nacional, relativas à realização de despesas com:

1. transferências constitucionais a Estados, Distrito Federal e
Municípíos, aos Fundos de Financiamento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT);

2. cota-parte dos Estados e do Distrito Federal do salário-educação;

3. dívida pública interna e externa;
4. pessoal e encargos sociais;
5. operações oficiais de créditos;
6. beneficios previdenciários;
7. doações;
8. aquisição de garantias previstas no acordo de renegociação da
dívida externa;
b) as dotações orçamentárias programadas à conta de recursos
de outras fontes, cuja execução fica condicionada à efetiva arrecadação no período;

c) as dotações orçamentárias programadas à conta de contrapartida e de ingresso de recursos externos de empréstimos, oriundos de
organismos financeiros multilaterais e agências governamentais estrangeiras de crédito.

Art. 2º Os Órgãos Setoriais de' Programação Orçamentária e
Financeira deverão reprogramar as suas despesas fixadas na Lei nº
8.980, de 19 de janeiro de 1995, e suas alterações, de modo a adequálas aos limites estabelecidos no anexo deste decreto.
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Art. 3· As dotações consideradas indisponíveis, a serem utilizadas como compensação na abertura de créditos adicionais para atender as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, com vistas ao
encerramento do exercício financeiro, deverão ser indicadas através
de registro no Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidorl, até
sete dias da publicação deste decreto.
Art. 4· Os limites, a que se refere o anexo a este decreto,
incorporam as autorizações já concedidas, especificamente pelos Decretos n·s 1.385, 1.429, 1.439, 1.454, 1.460,1.486, 1.513, 1.521, 1.537,
1.552, 1.554, 1.583, 1.616, 1.641 e 1.653, de 6 de fevereiro de 1995, de
29 de março de 1995, de 4 de abril de 1995, de 13 de abril de 1995, de
25 de abril de 1995, de 9 de maio de 1995, de 2 de junho de 1995, de
13 de junho de 1995, de 27 de junho de 1995, de 11 de julho de 1995,
de 13 de julho de 1995, de 3 de agosto de 1995, de 4 de setembro de
1995, de 21 de setembro de 1995 e de 3 de outubro de 1995, respectivamente, e pelas Portarias n·s 34, 84, 87 e 95, de 3 de março de 1995,
de 11 de abril de 1995, de 12 de abril de 1995 e de 26 de abril de 1995,
respectivamente.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6· Revogam-se as disposições dos Decretos n·s 1.583, de 3
de agosto de 1995, 1.616, de 4 de setembro de 1995, 1.641, de 21 de
setembro de 1995, 1.653, de 3 de outubro de 1995 e do inciso VI do
art. 23 do Decreto n· 93.874, de 23 de dezembro de 1986.
Brasília, 9 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulZen Parente
José Serra

o anexo está publicado no DO de 10.10.1995, pág. 15862.
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DECRETO NQ 1.665, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS):
I - do Ministério da Educação e do Desporto para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, nove cargos,
sendo: quatro DAS 101.2, quatro DAS 101.1 e um DAS 102.1;
H - da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior para o Minístério da Administração Federal e
Reforma do Estado, um cargo DAS 101.4;
IH - do Miuistério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, três cargos DAS 101.3, oriundos de órgãos extintos
da Administração Pública Federal;
IV - do Ministério da Educação e do Desporto para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, cinco cargos, sendo: dois
DAS 101.5, um DAS 101.4 e dois DAS 101.2;
V - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
cinco cargos, sendo: um DAS 101.4, dois DAS 101.3, um DAS 102.3 e
um DAS 102.2, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública
Federal.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira{*)
DECRETO N' 1.666, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga os Convênios Constitutivos e
de Administração do Fundo Multilateral de
Investimentos (Fumin), celebrados, em 11 de
fevereiro de 1992. entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e os países doadores, entre os quais o Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo brasileiro assinou, em 11 de fevereiro de 1992, em Washington, Estados Unidos da América, os Convênios Constitutivo e de Administração do Fundo Multilateral de
Investimentos (Fumin), sendo este fundo uma entidade afiliada ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto
Legislativo n' 84, de 23 de maio de 1995, os Convênios Constitutivo
e de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin),
DECRETA:

Art. I" Os Convênios Constitutivos e de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin), apensos por cópia ao
presente decreto, deverão ser cumpridos tão inteiramente como neles
se contêm.
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 13.10.1995
(pág. 4616 deste volume).
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1995, págs. 16061116065.

DECRETO Nº 1.667, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Federal da Áustria,
de 16 dejulho de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da Repúbliea Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Austria assinaram, em 16 de
julho de 1993, o Acordo sobre Serviços Aéreos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio de Decreto Legislativo nº 94, de 20 de junho de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 1e de setembro
de 1995, nos termos de seu art. 20,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Serviços Aéreos, firmado entre o. Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Federal da Austria,
em Viena, em 16 de julho de 1993, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
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Art. 2. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1995, págs. 16066/16068.

DECRETO NO 1.668, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Financeira para o Empreendimento Projetos
Demonstrativos, entre o Governo da Repnblica Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, de 6 de abril de
1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha assinaram, em 6 de
abril de 1995, oAcordosobre Cooperação Financeira para o Empreendimento Projetos Demonstrativos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 109, de 15 de setembro de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 28 de outubro
de 1995, nos termos do seu art. 6·,
DECRETA:
Art. 1· OAcordosobre Cooperação Financeira para o Empreendimento ProjetosDemonstrativos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.10.1995, págs. 16133/16134.
DECRETO N" 1.669, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Financeira para o Empreendimento Proteção daMataAtlântica-Paraná, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federal daAlemanha,
de 6 de abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha assinaram, em 6 de
abril de 1995, o Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento Proteção da Mata Atlântica IParaná;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 109, de 15 de setembro de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 28 de outubro
de 1995, nos termos do seu art. 6",
DECRETA:
Art. 1" O Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento Proteção da Mata Atlântica IParaná, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.10.1995, pégs. 16134116135.
DECRETO Nº 1.670, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Comércio e
Cooperação Econômica, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
daRepública da Bulgária, de 13 de setembro
de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bulgária assinaram, em 13 de setembro
de 1993, o Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n 2 105, de 31 de agosto de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 28 de setembro
de 1995, nos termos do § 12 de seu art. XI,
DECRETA:
Art. 1 O Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bulgária, em Brasília, em 13 de setembro de 1993,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
2
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.10.1995,págs. 16135/16136.
DECRETO N' 1.671, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Financeira para o Empreendimento Projeto
Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas da Amazônia LegallDemarcação de Terras Indígenas, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, de 6
de abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha assinaram, em 6 de
abril de 1995, o Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal/Demarcação de Terras Indígenas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 109, de 15 de setembro de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 28 de outubro
de 1995, nos termos do seu art. 6',
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal/Demarcação de Terras Indígenas, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
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República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174"da Independência e 107"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.10.1995, págs. 16136116137.
DECRETO N" 1.672, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Altera dispositivos do Decreton!! 93.872,
de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre
a unificação dos recursos de caixa do Tesouro
Nacional, atualiza e consolida a legislação
pertinente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Os arts. 45 e 47 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro
de 1986, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 45. .
.
§ 4º Os valores limites para concessão de suprimento de
fundos, bem como o limite máximo para despesas de pequeno
vulto de que trata este artigo, serão fixados em portaria do
Miuistro de Estado da Fazenda.»
«Art. 47. A concessão e aplicação de suprimento de fundos,
ou adiantamentos, para atender peculiaridades militares e das
Repartições do Miuistério das Relações Exteriores no exterior,
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obedecerão a regime especial e de exceção estabelecidos em
instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado.s
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HEl'-TRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Pullen Parente

DECRETO Nº L673, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Cultura e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, .
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Miuistério da Cultura, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo úuico. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Cultura, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, um DAS-101.4, cinco DAS-lOL3, dez
DAS-10L1, dois DAS-102.2, dez FG-1, dez FG-2 e nove FG-3;
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b) do Ministério da Cultura para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, um DAS-101.5, um DAS-101.2 e um
DAS-102.1.

Art. 2º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Cultura fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo níveL
Art. 3º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Cultura serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no
Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias, contados da data
de publicação deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogados o inciso I do art. 4º do Decreto nº 823,
de 21 de maio de 1993, e o Anexo XIV ao Decreto nº 1.351, de 28 de
dezembro de 1994.
Brasilia, 11 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA CULTURA
CAPÍTULO I

Da Natureza e Competência

Art. 1· O Ministério da Cultura, órgão da administração direta,
tem como área de competência os seguintes assuntos:
I
política nacional de cultura;
11 - proteção do patrimônio histórico e cultural.
CAPÍTULO 11

Da Estrutura Organizacional

Art. 2· O Ministério da Cultura tem a seguinte estrutura organizacional:
I ~ órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
11 - órgão setorial: Consultoria Juridica;
111 - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Política Cultural;
b) Secretaria de Intercâmbio e Projetos Especiais;
c) Secretaria de Apoio à Cultura;
d) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
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IV V -

unidades descentralizadas: Delegacias Regionais;
órgãos colegiados:

a) Conselho Nacional de Política Cultural;
b) Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;

c) Comissão de Cinema;

VI -

entidades vinculadas:

a) Autarquia: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-

cional;
b) Fundaçôes:

1. Fundação Casa de Rui Barbosa;

2. Fundação Cultural Palmares;

3. Fundação Nacional de Artes;
4. Fundação Biblioteca Nacional.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das
Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e
Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO IH
Da Competência dos Órgãos
Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado

Art. 3· Ao Gabinete do Ministro compete:
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I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
n .,.-- acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
In - providenciar o atendimento às consultas e aos requeri_
mentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4º À Secretaria Executiva compete:
I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e coordenação
das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério
e das entidades a ele vinculadas;
n - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério;
In - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do Ministério.
Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério;
n - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso anterior, e informar e orientar os
órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
In - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
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Art. 6° À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do Ministério;
II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
Ministério, quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do Ministério e submetê-los à
decisão superior;
IV - promover a implementação, acompanhar e fornecer elementos para a avaliação de projetos e atividades.

Seção!!
Do Órgão Setorial
Art. 7° À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
II - exercer a coordenação das atividades dos órgãos jurídicos,
das entidades vinculadas;
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida, em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua
coordenação jurídica;
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VI tério:

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Minis_

a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação.

Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 8' À Secretaria de Política Cultural compete:
I - coordenar estudos com vistas à formulação da política
cultural do Pais pelo Ministro de Estado;
II - promover estudos sobre o impacto econômico das atividades culturais, tanto por suas manifestações diretas, quanto pelos
efeitos indiretos que causam a outros setores de atividade da sociedade;
III - promover estudos e pesqnisas nas diferentes áreas da
criação artístico-cultural, bem como da política do patrimônio cultural;
IV - propor diretrizes para a otimização da aplicação de recursos administrados pelo Ministério da Cultura e por suas entidades
vinculadas;
V - promover a realização do inventário dos espaços culturais e a identificação do patrimônio cultural brasileiro;
VI - propor programas e projetos que integrem as diferentes
manifestações artístico-culturais, de modo a identificar e difundir a
cultura brasileira em sua pluralidade e diversidade;
VII - identificar fontes alternativas de apoio e financiamento
a projetos culturais;
VIlI- acompanhar, avaliar e sugerir alternativas de desenvolvimento e condução da política cultural;
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IX- coordenar estudos e a elaboração de projetos que objetivem a redução da participação do Estado na ação cultural e estimulem
a liberdade de ação e a criatividade dos agentes privados;

x- desenvolver, implantar e manter o Sistema Nacional de
Informações Culturais;
XI - coordenar as atividades relativas ao Censo Cultural, no
ãmbito do Ministério;
XII - assistir técnica e administrativamente o Conselho Nacional de Política Cultural.
Art. 9" À Secretaria de Intercâmbio e Projetos Especiais compete:
I - promover a difusão das manifestações culturais brasileiras em articulação com os Governos dos Estados, do Distrito Federal
e com as Prefeituras Municipais;
H - coordenar o intercâmbio de bens e serviços culturais com
o exterior, promover a difusão das artes e da cultura do Brasil junto
a países estrangeiros, em articulação com os ministérios afins, especialmente o Ministério das Relações Exteriores, bem assim com
outras instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior;
IH - articular e coordenar a realização de projetos e programas
com organismos internacionais e governos estrangeiros, visando à
difusão e ao intercâmbio cultural, em conjunto com o Ministério das
Relações Exteriores;
IV - planejar, coordenar e supervisionar a execução de projetos culturais e outras atividades significativas para a compreensão
do processo cultural brasileiro;
V - coordenar e supervisionar as atividades relativas ao
cumprimento da legislação sobre o direito autoral, bem como orientar
as providências referentes aos tratados e às convenções internacionais, ratificados pelo Brasil, sobre direitos do autor e direitos que lhe
são conexos;
VI - coordenar e supervisionar as atividades relativas ao estudo, ao resgate, à preservação e à divulgação da cultura indígena.
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Art. 10. À Secretaria de Apoio à Cultura compete:
I - coordenar e executar programas e projetos de apoio à
cultura, em articulação com órgãos correlatos, nos diferentes níveis
governamentais e com iniciativas análogas na esfera privada;
H - coordenar, supervisionar e controlar a execução das ativi_
dades relacionadas com o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac), e outras ações voltadas para a promoção dos valores e
aperfeiçoamento dos agentes culturais;
IH - realizar estudos e compatibilizar propostas que contr],
buam para a efetiva operacionalização do Pronac, visando à conseeu,
ção dos objetivos centrais da política cultural;
IV - estimular o equilíbrio das demandas regionais e de áreas
específicas da produção cultural, especialmente através do Fundo
Nacional de Cultura (FNC);
V - assistir técnica e administrativamente a Comissão Nacio.
nal de Incentivo à Cultura (CNIC) e o Comitê Assessor do Fundo
Nacional de Cultura (FNC).
Art. 11. À Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual
compete:
I - planejar, promover e coordenar as atividades necessárias
ao cumprimento da legislação audiovisual;
l I - aprovar projetos de produção e co-produção de obra audiovisual brasileira, a serem realizados com incentivos fiscais;

III - credenciar, em conjunto com o Ministério da Fazenda,
projetos de exibição, distribuição e infra-estrutura técnica específicos
da área audiovisual cinematográfica, a serem realizados com incentivos fiscais;
IV - desenvolver, inclusive com outros órgãos e entidades,
programas de apoio à produção audiovisual brasileira;
V - autorizar a movimentação de recursos financeiros incentivados, para aplicação em projetos de produção e co-produção de obra
audiovisual cinematográfica brasileira;

VI -

fiscalizar o cumprimento da legislação audiovisual;
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VII -

aplicar militas previstas na legislação audiovisual;

VIII - fornecer os Certificados de Produto Brasileiro e de Registro de Contrato;
IX - autorizar a veiculação, no território nacional, de obra
audiovisual publicitária estrangeira;
X- autorizar a produção de obra audiovisual estrangeira no
território nacional;

XI Cinema.

assistir técnica e administrativamente a Comissão de

SeçãoN
Das Unidades Descentralizadas
Art. 12. Às Delegacias Regionais compete acompanhar as atividades do Ministério nas suas áreas de jurisdição e exercer outras
atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado.

Seção V
Dos Órgãos Colegiados
Art. 13. Ao Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC)
cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto n' 823, de 21
de maio de 1993.
Art. 14. À Comissão Nacional de Incentivo li. Cultura (CNIC)
cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto n' 1.494, de 17
de maio de 1995.
Art. 15. À Comissão de Cinema cabe exercer as competências
estabelecidas no Decreto n' 567, de 11 de junho de 1992.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo

Art. 16. Ao Secretário-Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do Ministério;
H - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e das
atividades do Ministério;
IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
Ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribnições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção!!
Dos Secretários

Art. 17. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos
das respectivas Secretarias e exercer outras atribuições que lhe forem
cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários exercer as
atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
SeçãoIl!
Dos Demais Dirigentes

Art. 18. Ao Chefe do Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Coordenadores-Gerais, aos Delegados e
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aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar
a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras
atribuições que lhe forem cometidas em suas respectivas áreas de
competência.

CAPíTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.

ANEXOU
Ministério da Cultura
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas
Unidade

Gabinete do Ministro

Coordenacão
Divisão
Assessoria de Comunicação
Social

Ooordenacãc

Cargos!
Denominação
Funções
Cargo/Função
Nº
Assessor do Ministro
2
1
Assistente do Ministro
1
1
2
3
1
2
1
1
1

NE!
DAS!

FG

102.4
102.3

Chefe
Assistente
Assessor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe da Assessoria

101.5
102.3
102.2
102.1
101.3
101.2

Auxiliar

102.1
101.3

Coordenador

101.4
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Unidade

Cargos/
Funções

Denominação
Cargo/Função

Nº
Divisão
Assessoria Parlamentar
Divisão

2
1
1
1

Chefe
Chefe da Assessoria
Auxiliar
Chefe

33
30

Secretário Executivo
Assessor doSecretário Executivo
Chefe
Assistente
Auxiliar

Coordenacão
Divisão
Servico

1
2
1
2
4
1
1
4

Subsecretaria de Assuntos

1

Subsecretário

1
1
2
1

Assessor

Gabinete

Administrativos
Coordenação

Divisão
Servico
Coordenação-Geral de Serviços
Gerais
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Recursos
Humanos
Coordenacão
Divisão

1

Coordenador

Chefe
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

1
1
4

Auxiliar
Coordenador

1

Coordenador-Geral

1
1
3

FG
101.2
101.4
102.1
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

9

Secretaria Executiva

NE/
DAS/

Chefe

Auxiliar

Coordenador
Chefe
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102.4
101.4
102.3
102.1
·101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
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Unidade
Coordenação-Geral de
Modernizàcão e Informática

Cargos/
Funções
N'

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1

Coordenador-Geral

Divisão
Servico

1
1
2
1

102.1
101.3
101.2
101.1

Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento

1

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Subsecretário
Auxiliar
Coordenador-Geral

102.1

2
1
1

Coordenador

101.3
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
1
2
1

Consultor Jurídico
Auxiliar

101.5
102.1
101.3
101.1

Coordenacão

2
Coordenação-Geralde
Orcamento e Financas
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de
Planeiamento Setorial
Divisão
Serviço

Consultoria Jurfdica
Coordenacão
Servico

Secretaria de Política Cultural

1

1
1
1
1

Chefe

Chefe

Coordenador

Chefe
Secretário

101.4

101.5

101.4

101.6
101.5
101.4
102.1

1

Secretário-Adiunto
Chefe
Auxiliar
Coordenador-Geral

Divisão

2
1

Coordenador
Chefe

101.3
101.2

Secretaria de Intercâmbio e
Proietos Esveciais

1

Secretário

101.6

Gabinete
Coordenação-Geralde Projetos e
Política Cultural
Coordenação

101.4
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Unidade

Cargos!
~es
1

Coordenação-Geral de Assuntos
Internacionais

1

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

Auxiliar
Coordenador-Geral

102.1

101.3
101.2
101.1

101.4

Coordenação-Geral de Projetos
Especiais
Coordenacão

1

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

1

Coordenador

101.3

Secretaria de ADoio à Cultura

1
1
2
1
1
1

Secretário

101.6
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenacão
Divisão

Serviec

Gabinete
Coordenaeãc

3
1
1

Chefe
Auxiliar
Coordenador

101.4

1

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2
2
1
1
2
4

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2

SecretariaRara o
Deeenuoloímento Audiovisual

1

Secretário

101.6

Auxiliar
Coordenador-Geral

102.1

Chefe

101.2
101.3
101.2

Divisão

Servico
Coordenas.ão-Geral do Fundo
Nacional e Cultura
Coordenacão
Divisão

Serviço
Coordenacão-Geral do Mecenato
Coordenacão

1

Coordenação-Geral de
Atividades Audiovisuais

1

Divisão
Coordenação
Divisão

1
1
3

Coordenador

Chefe
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Unidade

Cargos/
Funções

Denominação
CargolFunção

N"
Coordenação~Gera1

Coordenador-Geral

de

Desenvolvimento e

Acompanhamento de Projetos

NE/
DAS/
FG

1

101.4

Audiovisuais

Coordenador
Divisão

1
1

Coordenador

101.3
101.2

1

Delezado

101.4

3

Delegado

101.3

Chefe

Delegacias Reeionais
a) Rio de Janeiro
b)

Minas Gerais, SãoPaulo e

Pernambuco

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Cultura

Código

Situação Atual Situação Nova
DAS
Unitário
Qt. Valor Total Qt. Valor Total

DAS 101.6

6,52

4

26,08

4

26,08

DAS 101.5

4,94

6

29,64

5

24,70

DAS 101.4

3,08

17

52,36

18

55,44

DAS 101.3

1,24

22

27,28

27

33,48

DAS 101.2

1,11

34

37,74

33

36,63

DAS 101.1

1,00

2

2,00

12

12,00

DAS 102.4

3,08

4

12,32

4

12,32

DAS 102.3

1,24

4

4,96

4

4,96

DAS 102.2

1,11

1

1,11

3

3,33

DAS 102.1

1,00

21

21,00

20

20,00

115

214,49

130

228,94

Subtotal1 (+)
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Código

DAS
Unitário

Situação Atual

Situação Nova

Qt. Valor Total Qt. Valor Total

FG-1

0,31

23

7,13

33

10,23

FG-2

0,24

20

4,80

30

7,20

FG-3

0,19

-

-

9

1,71

72

19,14

Subtotal 2 (+)
Cargos Remanejados
Do Mare para o MinC

43

11,93

DAS
Valor Total Qt. Valor Total
Unitário Qt.

DAS 101.4

3,08

1

3,08

-

-

DAS 101.3

1,24

5

6,20

-

-

DAS 101.1

1,00

10

10,00

-

-

DAS 102.2

1,11

2

2,22

18

21,50

-

-

Subtotal 3 (+)
FG-1

0,31

10

3,10

FG-2

0,24

10

2,40

FG-3

0,19

9

1,71

29

7,21

Subtotal 4 (+)
Cargos Remanejados
Do MinC para o Mare

DAS
Qt. Valot Total Qt. Valor Total
Unitário

DAS 101.5

4,94

1

4,94

DAS 101.2

1,11

1

1,11

-

-

DAS 102.1

1,00

1

1,00

-

3

7,05

-

-

202

248,08

202

248,08

Subtotal 5 (-)
Total Geral (1+2+3+4-5)
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DECRETO N" 1.674, DE 13DE OUTUBRO DE 1995
Altera o art. 2º do Decreto nº 1.636, de
14 de setembro de 1995, que instituiu a hora
de verão, em parte do Território Nacional, no
período que indica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 1",inciso I, alínea b, do Decreto-Lei n" 4.295, de 13 de maio de
1942,
DECRETA:
Art. 1" O art. 2" do Decreto n? 1.636, de 14 de setembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" A hora de verão a que se refere o artigo anterior
será observada nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas
Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Sergipe, Alagoas e no Distrito Faderal.»
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
DECRETO N" 1.675, DE 13 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o Programa de Ação Social
em Saneamento (prosege) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. 1· O Programa de Ação Social em Saneamento (Prosege)
instituído pelo Decreto n· 481, de 26 de março de 1992, passa ~
reger-se pelas disposições deste decreto.
Parágrafo único. O Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento expedirá as instruções necessárias à execução das operações
do Prosege.

Art. 2· Constituí objetivo do Prosege a melhoria da qualidade
de vida da população, predominantemente da de baixa renda, mediante ações que resultem em:
I - melhoramento das condições sanitária e ambiental de
setores urbanos;
H -

criação emergencial de emprego de mão-de-obra ociosa;

IH - obras de saneamento, distribuídas nas regiões metropolitanas, cidades médias e aglomerações urbanas.

Art. 3· O Prosege terá como agentes promotores os governos
estaduais, as companhias estaduais de saneamento, as prefeituras
municipais e os serviços autônomos municipais.
Art. 4· São fontes de financiamento do Prosege os recursos
provenientes:
I - dos Contratos de Empréstimo n· 622/0C - BR e n·
856/SF - BR, firmados entre a União Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
H
IH

de outras fontes alocados no Orçamento Geral da União;
de contrapartida dos agentes promotores.

Art. 5· O Prosege terá a seguinte estrutura:
I - Comissão Interministerial, com atribnições de propor diretrizes, políticas operacionais e de avaliar os resultados do Programa;

H - Unidade de Gerenciamento do Programa, responsável
pelo gerenciamento do Programa.
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Art. 6Q A Comissão Intenninisterial a que se refere o inciso I
do artigo anterior será composta:
I - pelo Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento
e Orçamento, que a presidirá;
H - pelo Secretário de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento;
IH - por um representante dos Ministérios da Fazenda, do
Trabalho e da Saúde, bem assim da Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária.
§ 1Q Os membros de que trata o inciso IH serão indicados pelos
respectivos titulares dos órgãos e entidade representados e designados pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 2Q O regimento interno da Comissão Interministerial será
aprovado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
mediante proposta dos membros do Colegiado.

Art. 7Q A Unidade de Gerenciamento do Programa será constituída mediante portaria do Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
Art. 8Q OS recursos do Orçamento Geral da União a serem
alocados, no exercício de 1995, ao Prosege e não comprometidos com
a implantação de obras e serviços objeto dos Contratos de Empréstimo
n Q 622/0C - BR e n Q 856/SF - BR serão aplicados pelo Ministério do
Planejamento e Orçamento em projetos de saneamento, nos municípios selecionados pelo Programa Comunidade Solidária, com o objetivo de melhorar as condições sanitárias dos estratos mais carentes
da população.
§ 1Q Os recursos do Prosege de que trata este artigo serão
aplicados em construção de rede coletoras de esgoto e sistemas de
microdrenagem.
§ 2Q As instruções gerais estabelecidas para o Programa Comu-

nidade Solidária serão observadas na definição das diretrizes, dos
critérios e dos procedimentos que orientarão o enquadramento, a
hierarquização e a seleção dos pleitos a serem beneficiados com os
recursos mencionados no caput deste artigo.
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Art. 9º Fica o Ministério do Planejamento e Orçamento autori.
zado a celebrar convênio de prestação de serviços com a Caixa Econô.
mica Federal (CEF), para permitir sua atuação como agente repassado r
dos recursos mencionados no artigo anterior.
§ 1º O convênio de que trata este artigo terá a interveniência
da Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária.
§ 2º O repasse dos recursos pela CEF aos executores locais será
efetuado mediante a celebração de contratos e repasse.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revoga-se o Decreto nº 481, de 26 de março de 1992.
Brasília, 13 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
DECRETO Nº 1.676, DE 17 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Financeira para o Empreendimento Estudos
Técnico,Econômicoe de ImpactoAmbiental
para a Melhoria do Transporte de Carga e
Passageiros, no Corredor Rio de Janeiro/São
Paulo/Campinas, inclusive em seus Acessos
aos Portos da Região, entre o Goverrw da
República Federativa do Brasil e o governo
da República Federal da Alemanha, de 6 de
abril de 1995.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha assinaram, em 6 de
abril de 1995, o Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento «Estudos Técnico, Econômico e de Impacto Ambiental para
a Melhoria do Transporte de Carga e Passageiros, no Corredor Rio de
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Janeiro/São Paulo/Campinas, inclusive em seus Acessos aos Portos
da Região»;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 109, de 15 de setembro de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 28 de outubro
de 1995, nos termos do seu art. 6",
DECRETA:

Art. 1" O Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento Estudos Técnico, Econômico e de Impacto Ambiental para a
Melhoria do Transporte de Carga e Passageiros, no Corredor Rio de
Janeiro / São Paulo / Campinas, inclusive em seus Acessos aos Portos
da Região, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 de
abril de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
LUIS EDUARDO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 18.10.1995, págs. 16394116395.
DECRETO N" 1.677, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 3º do Decreto
nº 1.503, de 25 de maio de 1995, que inclui
empresas no Programa Nacional de Deeeetatização (PND).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
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DECRETA:

Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 1.503, de 25 de maio de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º Ficam as empresas mencionadas no art. 1º deste
decreto dispensadas de observar o disposto no § 1º, alínea d, do
art. 54 do Decreto nº 1.204, de 29 de julho de 1994, no que se refere
à celebração ou repactuação de contratos de financiamentos ou
de acordos comerciais por prazo superior a três meses,»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
DECRETO Nº 1.678, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995
Altera a Tarifa Externa Comum (TEC)
do Mercosul, anexa ao Decreto n" 1.343, de23

de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, combinado com o art.
150, § 1º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de
Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de
1991, e no art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as
modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:

Art. 1e Ficam alteradas, na forma do anexo a este decreto, para
os produtos ali especificados, as alíquotas do imposto de importação
e a nomenclatura da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
ANEXO

1. Eliminações de Códigos
C6d.NCM
2918.90.7
2918.90.71
2918.90.72
2918.90.73
2918.90.79
2918.90.92
2922.50.91
8501.64.10
8501.64.90
8517.30.70

2. Substituições de Código

Onde se Lê:

Leia-se:

C6d.NCM

C6d.NCM

2932.90.80

2932.90.8
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Onde se Lê:

Leia-se:

Cód.NCM

Cód.NCM

5404.10.10

5404.10.1

5407.10.10

5407.10.1

5407.10.20

5407.10.2

5503.10.00

5503.10

5509.12.00

5509.12

5512.91.00

5512.91

5512.99.00

5512.99

5601.22.10

5601.22.1

5601.30.00

5601.30

5603.00.10

5603.00.1

5603.00.90

5603.00.9

7220.20.00

7220.20

7225.40.00

7225.40

7226.20.00

7226.20

7604.29.10

7604.29.1

8501.64

8501.64.00

8517.81.20

8517.81.2

8521.90.00

8521.90

8523.20.00

8523.20

9021.30.10

9021.30.1
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3. ModificaçõeslIncorporações de Alíquota
Cód.NCM

A1iq. %

2821.10.30

10

2850.00.20

10

2916.20.12

12

3301.25.10

12 *

3301.29.70

12

3906.90.92

14

8501.64.00

14*BK

9018.32.20

2

9018.90.50

14BK

9022.11.32

OBK

4. Substituições de Texto
Cód.NCM

Descrição

2821.10.11 Com teor de Fe20s superior ou igual a 85%, em peso
2918.90.94 Tiratricol (Triac) e seu sal sódico

2922.19.92 Fumaratos de Benciclano
2931.00.46 Sais de dimetil-estanho, de dibutil-eetanho e de dioctil-estanho,
dos ácidos caboxílicos ou tioglicólicos e de seus ésteres
2932.90.60 Ivermectin; Abamectina
2932.90.70 Tiocolquic6sido; Mcxídectina
2932.90.8

Ácido lactobiônico, seus sais e seus ésteres; derivados destes produtos

2934.90.36 Clormezanona
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C6d.NCM

Descrição

3003.90.35 À base de Tiratricol (Triac), de seu sal sódico ou de Lactofoafato de cálcio
3003.90.65 À base de Nitrovin ou de Moxidectina
3004.90.25 À base de Tiratricol (Tríac), de seu sal sódico ou de Lactofosfatc de cálcio
3004.90.55

A base de Nitrovin ou de Moxidectina

3301.29.50 De pau-rosa; de palma rosa
3301.29.70 De eucalipto
3808.30.22

A base de Atrazina, de AlacIor ou de Diuron

3811.21.50 Peptizantes e/ou detergentes
3811.90.10 Dispersantes sem cinzas, para óleos de petróleo combustíveis, com
teor de óleos minerais e/ou solventes aromáticos superior ou igual a
30%, em peso

8445.19.27 Para estirar a lã e outras fibras de comprimento semelhante
8471.20.13 De peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de pelo menos
70 teclas e com um visor (display) de área superior a 140cm2 e
inferior a 560cm2 (notebook)
8471.92.30 Outras impressoras, com velocidade de impressão igual ou superior a
30 páginas por minuto
8473.30.24 Cabeças de impressão, exceto as térmicas e as de jato de tinta
8473.30.25 Cabeças de impressão, térmicas ou de jato de tinta
8517.81.2

Aparelhos concentradores

8527.90.11 Com apresentação alfanumérica da mensagem em visor (display)
8537.10.11 Com processador e barramento de 32 bits ou superior, incorporando
recursos gráficos e execução de macros, resolução inferior ou igual a
1 micrômetro e capacidade de conexão digital para servo-acionamento,
com monitor policromático
8541.10.2

Montados, próprios para montagem em superficie (SMD - Surface
Mounted Device)
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Cód. NCM

8542.11.2

Descrição

Montados, próprios para montagem em superfície (SMD Surface Mounted Device)

8706.00.10 Dos veículos da posição 8702
8706.00.20 Dos veículos das subposiçães 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00
8707.90.10 Dos veículos das subpcaições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00
8708.29.1

Dos veículos das subposiçães 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00

8708.31.10 Dos veículos das subposiçães 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00
8708.40.10 Dos veículos das eubpostções 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00
8708.50.10 Dos veículos das subposiçêea 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00
8708.60.10 Dos veículos das subpoaiçõea 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00
8708.70.10 Dos eixos propulsores dos veículos das eubposíções 8701.10, 8701.30,
8701.90 ou 8704.10.00

8708.94.1

Dos veículos das subposíções 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10.00

5. Incorporações
Cód.NCM

Descrição

A1íq. %

1302.19.30 De Gínkgo biloba, seco

2

2309.90.40 Preparações contendo Diclazuril

2

2926.90.95 Cianoacrilatos de etila

12

2932.90.81 Ácido lactobiônico

12

2932.90.82 Lactobionato de cálcio

12

2932.90.83 Bromolaetobionato de cálcio

12

2932.90.89 Outros

2
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cód.NCM

Descrição

2932.90.98 Lactogluconato de cálcio
5404.10.11 Reabsorvíveis
5404.10.19 Outros
5407.10.11 De aramida (poliamida aromática)
5407.10.19 Outros
5407.10.21 De aramida (poliamida aromática)
5407.10.29 Outros
5503.10.10 De aramida (poliamida aromática)
5503.10.90 Outras
5509.12.10 De aramida (poliamida aromática)
5509.12.90 Outros
5512.91.10 De aramida (poliamida aromática)
5512.91.90 Outros
5512.99.10 De aramida (poliamida aromática)
5512.99.90 Outros
5601.22.11 De aramida (poliamida aromática)
5601.22.19 Outros
5601.30.10 De aramida (poliamida aromática)
5601.30.90 Outros
5603.00.11 De peso por metro quadrado superior ou igual a 37
gramas e inferior ou igual a 115 gramas

5603.00.19 Outros
5603.00.20 De aramida (poliamida aromática)
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Alíq. %

12
2
16
2
18
2
18
2
16
2
16
2
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2

4509
Descrição

C6d.NCM

5603.00.91 De peso por metro quadrado superior ou igual a 90
gramas e inferior ou igual a 650 gramas
5603.00.99 Outros

Alíq. %
2
18

6909.19.30 Colméia de cerâmica à base de alumina (AbOs), sílica
(8i02) e óxido de magnésio (MgO), de depuradores por

2

conversão catalítica de gases de escape de veículos

7220.20.10 De largura inferior ou igual a 23mm e espessura inferior
ou igual a O,lmm
7220.20.90 Outros
7225.40.10 De aço, segundo nonnas AISl D2, D3 ou D6, espessura
inferior ou igual a 7mm

7225.40.90 Outros
7226.20.10 De espessura superior ou igual a lmm mas inferior ou igual a
4mm
7226.20.90 Outros
7604.29.11 Forjadas, de seção transversal circular, de diâmetro
superior ou igual a 400mm mas inferior ou igual a 760mm

2
14
2
14
2
14
2

7604.29.19 Outras

12

8517.81.21 De linhas de assinantes (terminal de central ou terminal

16

*1

2

*1

16

*1

remoto)

8517.81.22 De circuitos digitais (DCl\.fE - Digital Circuite
Multiplication Equipment)
8517.81.29 Outros
8521.90.10 Gravador-reprodutor de discos de vídeo regraváveis,
por processo óptico ou opto-magnético
8521.90.90 Outros
8523.20.10 Próprio para unidades de discos rígidos

O

BK

20
O

I
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Cód.NCM

Descrição

8523.20.90 Outros
8541.10.9

Alíq. %

16

Outros

8541.10.91 Zener

O

8541.10.92 De intensidade de corrente inferior ou igual a 3A

6

8541.10.99 Outros

6

8542.11.9

Outros

8542.11.91 Memórias

8

I

8542.11.92 Microprocesasdores

O

I

8542.11.93 Microcontroladores

O

I

8542.11.94 Co-proceseadorea

O

I

8542.11.95 Circuitos do tipo chipset

O

I

8542.11.99 Outros

6

I

8543.80.35 Misturador digital, em tempo real, comoitoou mais entradas

O

I

8543.80.50 Simulador de antena, paratransmissores compotência
superior ou igual a 25kW (carga fantasma)

O

I

9002.11.20 De aproximação (lentes zoom) para câmeras de televisão, de
20 ou mais aumentos

O

BK

9018.19.24 Cãmara Gama

O

BK

9021.30.11 Mecânicas

O

9021.30.19 Outras

14

9021.30.20 Próteses de artérias vasculares revestidas

O

9022.11.33 Para densitometria óssea, computadorizados

O BK

9030.20.22 Vetorsc6pio

2
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eód.NCM

Descrição

Allq. %

9030.81.40 De medidas de parAmetros característicos de sinais de
televisão ou vídeo

2

I

9031.80.50 Aparelhos para análise de têxteis, computadorizedos

o

BK

6. Reestruturações de Item
Cód.NCM

Descrição

8471.92.2

Outras impressoras, com velocidade de impressão inferior
a 30 páginas por minuto

8471.92.21 Ajato de tiuta líquida, com largura de impressão inferior
ou igual a 420mm

Allq. %

16

*1

8471.92.22 De transferência térmica de cera sólida (solid in!< e dye
sublimation, por exemplo)

2

*1

8471.92.23 A laser, .LEI)" (Diodos Emissores de Luz) ou .LCS.
(Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas,com
largura de impressão superior a 230mm e resolução
superior ou igua1 a 600 x 600 pontos por polegada

2

*1

8471.92.24 A laser, «LEI»> (Diodos Emissores de Luz) ou «LeS»
(Sistema de Cristal Líquido), policromáticas

2

*1

12

*1

2

*1

16

*1

8471.92.25 Outras. a laser, «LED,. (DiodosEmissores de Luz) ou
«LCS» (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com
largura de impressão inferior ou igual a 420mm
8471.92.26 Outras, com largura de impressão superior a 420mm
8471.92.29 Outras
8525.10.2

De radiodifusão

8525.10.21 Em AM, com modulação por largura de pulso, totalmente
a semicondutor e com potência de saída superior a lOkW

o

I

8525.10.22 Em FM,oom etape de ssfda valvulare potência superior a 30kW

o

I

8525.10.29 Outros

12

*1
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csa NeM

Descrição

8525.10.3

Alíq, %

De televisão

8525.10.31 De freqüência superior a 7GHz

O

8525.10.32 Em banda UHF de 2,0 a 2,7GHz, com potência de salda de
10 a 100W

O

8525.10.33 Em banda UHF, com potência de saída superior a lOkW

O

8525.10.34 Em banda VHF, com potência da salda superior ou igual a 20kW

O

I

12

'I

8525.10.39 Outros

I

7. Eliminações de Código e Convergência

eód.NeM
5503.10.00
8501.64.10
8517.81.20
9022.11.32

8. Substituições de Convergência

NCM

01101 01/01 Olf04 01101 01101 01101 01/01 01101 01101 01101 01/01 01/01 01101
/02
/03
/05
/96
/9S
/97
/96
/99
/00
/01
/06
/95
/0'

3301.25.10

z

8537.10.19

25

3

s

10

18

16

12

12

01/01 01/01 01/04 01101 Olf01 Dl/OI 01101 01101 01101 01/01 01101 OlJOI
/96
/96
/97
/98
/99
/00
/01
/02
/03
/05
195
/0'

oizn

23

23

21

21

12

,. ,.
12

12

14

,. ,. ,.
12

9. Incorporações de Código e Convergência

NCM
5503.10.90

2

5

7

9

12

"

16

16

16
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16

16

/06
16

4513
NeM

01101 01101 01104 01101 01101 01101 01101 01101 01/01 0l/01 OVOI 01/01 01101
~

~

ro6

m

m

~

mo

rol

m

ma

~

~

~

8471.92.21

33

32

32

30

29

27

26

24

22

21

19

18

16

8471.92.22

o

o

o

8471.92.23

o

o

o

2

8471.92.24

o

o

o

2

31

29

o

o

32

30

8471.92.25

33

8471.92.26

o

8471.92.29

33

o
31

32

2

27

29

25

27

23

26

22

24

20

18

16

14

2

2

2

12

22

21

19

18

16

8501.64.00

19

18

18

17

17

16

15

14

14

14

14

14

14

8517.81.21

33

32

32

30

29

27

26

24

22

21

19

18

16

o

o

o

2

2

8517.81.22
8517.81.29

33

32

32

30

29

27

26

24

22

21

19

18

16

8525.10.39

19

19

19

18

17

17

16

15

15

14

13

13

12

DECRETO Nº 1.679, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o processo administrativo
de declaração de caducidade da concessão de
Zonas de Processamento de Exportaçifu (ZPE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA(*>, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos §§ 5º e 6º do art. 2º do Decreto-Lei n? 2.452, de 29 de julho de 1988,
com as alterações da-Lei nº 8.396, de 2 de janeiro de 1992,
DECRETA:
Art. 1º A declaração de caducidade da concessão de Zonas de
Processamento de Exportação (ZPE) far-se-á mediante decreto, à
vista de processo administrativo no qual fique demonstrado o descumprimento, pelo respectivo responsável, dos prazos previstos para
efetivo início das obras de infra-estrutura, conforme estabelecido nos
§§ 5º e 6º do art. 2º do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988,
com as alterações da Lei nº 8.396, de 2 de janeiro de 1992.
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 20.10.1995
(pág. 4617 deste volume).
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Art. 2' Os Estados e Municípios autorizados a implantar ZPE
criadas nos termos do Decreto-Lei n' 2.452, de 1988, ou as empresas
administradoras, quando já tenham sido devidamente constituídas
deverão encaminhar à Secretaria-Executiva do Conselho Nacionai
das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), no prazo de
trinta dias, contados da publicação deste decreto, cronograma atualizado dos respectivos projetos de instalação.
Art. 3' Para efeito do disposto neste decreto, considera-se início
efetivo das obras de infra-estrutura:
I - o desmatamento da área reservada à instalação da primeira etapa da ZPE, devidamente autorizado pelo órgão de controle
ambiental competente;
H - a movimentação de terras, os serviços de terraplanagem
ou a compactação da área reservada à primeira etapa da ZPE;

IH - a abertura de valas, construção de canalizações, instalação de torres, postes ou dutos destinados à sustentação e condução de
redes de água, energia elétrica, comunicações e saneamento básico;
IV - a construção de fundações e obras congêneres, destinadas
à sustentação de cercas, alambrados, muros ou outros meios a serem
utilizados no fechamento da área da ZPE.

§ l' Para efeito de caracterizar o início das obras de infra-estrutura, as obras e os serviços relacionados neste artigo serão considerados isoladamente e em qualquer estágio do processo de execução.
§ 2' As obras e os serviços a que se refere o parágrafo anterior
somente prevalecerão, como elementos comprobatórios, se inexisten-

tes à data da publicação do decreto de criação da respectiva ZPE e se
tiverem sido cumpridos todos os compromissos previstos nos arts. 2'
e 3' do Decreto n" 846, de 25 de junho de 1993.

Art. 4' Incumbe ao Secretário-Executivo do CZPE instaurar o
processo administrativo de declaração da caducidade da concessão da
ZPE, no prazo de dez dias, contados do termo do prazo estabelecido
para início efetivo das obras de infra-estrutura.
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Parágrafo único. O Secretário-Executivo do CZPE poderá instaurar o processo administrativo, observada antecedência não superior a trinta dias da data de vencimento do prazo estabelecido para o
início das obras de infra-estrutura, com a finalidade de apurar os
casos de inadimplência iminente, em face do descumprimento de
etapas que, nos termos do cronograma de instalação, são requisitos
para o início efetivo das obras.

Art. 5" O processo admiuistrativo será instaurado mediante ato
formal do Secretário-Executivo do CZPE, determinando o servidor
que irá proceder ao levantamento, in loco, das condições de execução
das obras e serviços.
Art. 6" O resultado das verificações procedidas pelo servidor
designado será consignado em Relatório de Visita Técuica, que conterá, obrigatoriamente:
I - a qualificação do responsável pela implantação da ZPE,
que poderá ser o Estado ou o Município, de acordo com os termos da
proposta de criação da ZPE, ou, ainda, a admiuistradora da ZPE, se
já constituída;
11 - a relação dos itens verificados no local e as condições em
que se apresentam na ocasião da visita;

111 - local, data e hora da lavratura;
IV - nome, cargo ou função, matrícula no Siape e assinatura
do servidor que procedeu à verificação.
§ 1" Para o levantamento de itens que exijam conhecimento
específico, o servidor designado poderá solicitar assistência técuica
de outros órgãos públicos, a ser prestada na forma que vier a ser
ajustada mediante entendimentos promovidos pelo Presidente do
CZPE ou se representante, por delegação de competência.
§ 2" O laudo ou parecer emitido por assistente técnico quando
ocorrer, fará parte integrante do Relatório de Visita Técnica a que se
refere este artigo:

Art. 7" Concluidos os levantamentos, o servidor designado emitirá Laudo de Constatação e indicará se as condições em que se
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encontra a ZPE visitada caracterizam inadimplência, efetiva ou imí,
nente, que possa determinar declaração de caducidade.
Art. 8º O Secretário-Executivo do CZPE, à vista do Laudo de
Constatação e das demais peças que integram os autos, emitirá
parecer circunstanciado e notificará o responsável pela ZPE sobre os
efeitos da verificação realizada.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a notificação de que
trata este artigo somente ocorrerá após o vencimento do prazo legal
para início das obras de infra-estrutura;
Art. 9º As notificações serão numeradas seqüencialmente e efetuadas por via postal, com Aviso de Recebimento (AR), e conterão:
I

II

o número do processo instaurado;

a qualificação e o endereço do responsável pela ZPE;

III
a descrição do fato ou dos fatos que a motivaram e o seu
enquadramento nas disposições deste decreto;
IV - a intimação para apresentação de defesa escrita perante
a Secretaria-Executiva do CZPE, no prazo de vinte dias, contados do
recebiroento da notificação, sob pena de revelia;
V -

local e data de sua emissão.

§ 1º As notificações serão firmadas pelo Secretário-Executivo do
CZPE ou por servidor a quem este delegue tal competência.
§ 2º O prazo fixado no inciso IV será contado a partir da data do
AR postal.
§ 3º Na impossibilidade de localizar o responsável pela ZPE, a
notificação será efetuada por edital, publicado, uma única vez, na
imprensa oficial, com prazo de vinte dias, contados da publicação,
para apresentação de defesa.

Art. 10. A defesa será escrita, apresentada na Secretaria-Executiva do CZPE e dirigida ao Presidente do Conselho, devendo conter:
I - a qualificação do responsável pela ZPE e de seu representante legal, quando for o caso;
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II
III

o número da notificação e do processo;
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

IV
o requerimento de diligências ou de provas que se pretenda produzir, com exposição de motivos que as justifiquem, devendo,
o requerente, desde logo, indicar o nome, a qualificação e o endereço
de testemunhas e peritos;
V - local, data, nome e assinatura do representante legal do
notificado ou de seu procurador formalmente constituído.
§ 1º A defesa deverá ser instruída com documentos comprobatórios do que nela for alegado e, quando for o caso, com o instrumento
de mandato.
§ 2º Somente serão conhecidas as defesas protocoladas, na Secretaria-Executiva do CZPE, dentro do prazo fixado no inciso IV do

art.9º.
Art. 11. Findo o prazo para apresentação de defesa, o processo,
após informado pela Secretaria-Executiva, será levado ao Presidente
do CZPE que decidirá, no prazo de cinco dias, sobre a realização das
diligências ou produção das provas requeridas na defesa ou propostas
pelo Secretário-Executivo.

§ 1º Deferido o pedido, o Secretário-Executivo dará ciência ao
interessado do horário e local que fixar para cumprimento das diligências e produção de provas.
§ 2º Os depoimentos, após previamente notificados ao interessado, serão prestados em audiência presidida pelo Secretário-Executivo ou por servidor da Secretaria-Executiva do CZPE, por ele
designado.
§ 3º As perícias serão realizadas às expensas do notificado,
podendo o Secretário-Executivo do CZPE designar perito da Secretaria e convidar perito de qualquer outro órgão público para compor a
equipe de perícia.

Art. 12. Encerrada a instrução, o Secretário-Executivo do CZPE
emitirá, no prazo de quinze dias, parecer conclusivo sobre a matéria,
propondo, à vista dos elementos constantes dos autos e dos antecedentes cadastrais, a declaração de caducidade do ato que criou a ZPE,
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ou, sendo o caso, a improcedência do processo e seu conseqüente
arquivamento.

Parágrafo único. Com o parecer do Secretário-Executivo, serão
os autos conclusos encaminhados ao Presidente do CZPE para designação, no prazo de cinco dias, do respectivo relator e inclusão do
processo em pauta de julgamento, na forma do disposto no Regimento
Interno do Conselho.
Art. 13. Das deliberações do CZPE caberá um único pedido de
reconsideração interposto no prazo de quinze dias, contados da publicação da decisão.
§ 1º No exame de pedidos de reconsideração, não será admitida
a produção de novas provas nem a realização de diligências.
§ 2º Os pedidos de reconsideração serão contraditados pelo Secretário-Executivo do CZPE e, sempre que possível, incluídos na
pauta da primeira reunião do Conselho que se seguir à Sua interposição.

Art. 14. As decisões finais do CZPE encerram a instância administrativa, cabendo ao Presidente do Conselho adotar as providências necessárias à sua execução, inclusive a elaboração da proposta
de decreto de declaração de caducidade da concessão da ZPE.
Art. 15. Ressalvada a notificação inicial, por via postal, as
demais intimações e notificações pertinentes ao processo serão feitas
mediante publicação no Diário Oficial da União.
Art. 16. Salvo disposição em contrário, o prazo para execução
dos atos processuais é de quinze dias.
Parágrafo único. Os prazos serão improrrogáveis, sua contagem
será contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de vencimento, e somente se iniciam ou vencem em dias de expediente normal
da Secretaria-Executiva do CZPE.
Art. 17. O CZPE expedirá as resoluções necessárias à execução
do disposto neste decreto.
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Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Dorothea Werneck
DECRETO Nº 1.680, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a competência, a composição e o funcionamento do Conselho Consultivoda CoordenadoriaNacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 13 da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,
DECRETA:

Art. 1º Ao Conselho Consultivo, órgão colegiado da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
(Corde), compete:
I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
apresentar sugestões para o encaminhamento dessa políH
tica;
IH
responder a consultas formuladas pela Corde.
Art. 2º O Conselho Consultivo, presidido pelo Coordenador Nacional da Corde, tem a seguinte composição:
I - um representante de cada Ministério a seguir indicado:
a) da Educação e do Desporto;
b) do Trabalho;
c) da Previdência e Assistência Social;
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d) da Ciência e Tecnologia;

e) dos Transportes;

fJ da Saúde;
g) da Indústria, do Comércio e do Turismo;

n -

um representante do Ministério Público Federal;

In - nove representantes de entidades nacionais não-governa,
mentais, filantrópicas, representativas do movimento de pessoas
portadoras de deficiência, escolhidas em fórum nacional.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Consultivo poderá,
ainda, convidar para participar das reuniões especialistas e reprs,
sentantes de órgãos e entidades cuja colaboração considere necessária.
Art. 3' Os membros do Conselho Consultivo e os seus suplentes
serão indicados ao Coordenador Nacional da Corde e nomeados pelo
Ministro de Estado da Justiça, para mandato de dois anos, permitida
a recondução.
Art. 4' A função de membro do Conselho Consultivo é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
Art. 5' O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente uma
vez por trimestre e, extraordinariamente, por iniciativa de um terço
de seus membros, mediante manifestação escrita, com antecedência
de dez dias, e deliberará por maioria de votos dos Conselheiros
presentes.
Art. 6' Os serviços de secretaria executiva do Conselho Consultivo serão prestados pela Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência.
Art. 7' O regimento interno do Conselho Consultivo será aprovado pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 9' Ficam revogados o Decreto n' 214, de 12 de setembro de
1991, e o Decreto de 14 de dezembro de 1992, que dá nova redação ao
art. 2' daquele decreto.
Brasília, 18 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

DECRETO N' 1.681, DE 23 DE OUTUBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Comércio e
Cooperação Econômica, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Tcheca, de 25 de abril de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso VIU, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Tcheca assinaram, em 25 de abril de 1994,
o Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica;
Considerando que o Congresso Nacionai aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 103, de 24 de agosto de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 21 de outubro de
1995, nos termos de seu art. XIV,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Tcheca, em Brasília, em 25 de abril de 1994, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Q
Brasília, 23 de outubro de 1995; 174 da Independência e 107 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Neto

o anexo está publicado no DO de 24.10.95, pág. 16776.
DECRETO NQ 1.682, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
Acresce ao Quadro B-Militares da Tabela de Escalonamento Vertical, do Anexo I
ao Decreto n' 71. 733, de 18 dejaneirode 1973,
o índice de indenização de representação que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhs
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 19 da Lei n Q 5.809, de 10 de outubro de 1972,
DECRETA:

Art. 1 Fica acrescentado ao Quadro B-Militares da Tabela de
Escalonamento Vertical, do Anexo I ao Decreto n Q 71.733, de 18 de
janeiro de 1973, o índice de indenização de representação no exterior,
equivalente a 50, para o militar, em missões diplomáticas e administrativas, do posto de Capitão-de-Fragata ou Tenente-Coronel, quando
investidos nas funções de Presidente ou Chefe de Comissão ou Órgão
Militar.
Q

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1995; 174Q da Independência e 107Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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Estado-Maiordas Forças Armadas
Subchefiade Economia e Finanças - SC5
Retribuiçãono Exterior - WHINDOEK
Correção

IREX
Posto ou Graduação

IND

(O

Fator {h} ""fx g índice (t)=(jxk)%
(g)

US$

(k)%

US$

Total

Efetivo

(o)

Total
Anual
(p).

(m+n)o

Capitao-de-Fragata e
Tenente.eoronel

50

18

900.00

125

1,125.00

2,025.00

1

26,325.00

Capitão-de-Fragata e
Tenente-Coronel

45

18

810.00

12.

1,012.50

1,822.50

1

23,692.50

ImpactoAnual

·2,632.50

DECRETO Nº 1.683, DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 91 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprouado pelo Decreto n e 62.127, de 16 dejaneiro
de 1968.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 91 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968,
alterado pelo Decreto nº 84.513, de 27 de fevereiro de 1980, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 91. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário nos pára-brisas e em toda a extensão da parte traseira da
carroçaria dos veículos, salvo no caso previsto no § 1º deste artigo.
§ 1º Para efeito de redução de tarifa, o poder concedente
poderá disciplinar a utilização de publicidade nos veículos de
transporte coletivo de passageiros.
§ 2º Não se configuram como publicidade as inscrições de
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-

tário do veículo ou da carga, nem as inscrições de advertência e
indicação do combustível utilizado.»

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
DECRETO N" 1.684, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos do De.
ereto n" 1.648, de27 de setembro de 1995, que
dispõe sobre a participação de servidores públicos federais em conferências, congressos ou
outros eventos similares, que se realizarem no
País.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I" Os arts. I", 2"e 4"do Decreto n"1.648, de 27 de setembro
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lº

.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo somente poderá ser concedida nos casos em que o tema objeto do
evento tenha como finalidade o aperfeiçoamento e a atualização
do servidor, nos diversos campos do conhecimento humano.
Art. 2"' A autorização deverá ser publicada no Diário Oficíal
da União, com antecedência de até dois dias da data de inicio do
evento, devendo ser precedida de justificativa com o temário e a
relevância do mesmo para a instituição.»
«Art. 4" O servidor cujo afastamento tenha sido autorizado
nos termos deste decreto deverá comprovar a participação efetiva
no evento,»
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

DECRETO Nº 1.685, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução, 1W território
nacional, da Resolução n' 1.015 (J995) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas,
que prorroga, até 18 de março de 1996, o
levantamento parcial das sanções contra a
Iugoslávia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o art. 25
da Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 19.841, de
22 de novembro de 1945, e considerando a adoção, em 15 de setembro
de 1995, da Resolução nº 1.015 (1995) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada, até 18 de março de 1996, a suspensão
parcial das sanções contra a República Federal da Iugoslávia, conforme disposto no Decreto nº 1.384, de 1º de fevereiro de 1995.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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DECRETO NO 1.686, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o acervo patrimonial da
extinta Fundação Legião Brasileira deAssis.
tência e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· Após exercido o direito de preferência pelo Ministério
da PrevidêncÍa e Assistência Social, o acervo patrimonial da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), devidamente
inventariado, poderá ser alienado ou doado aos Estados, Distrito
Federal e Municípios onde tenha sua localização, desde que hajam
manifestado interesse em recebê-lo, para desenvolvimento de serviços de assistência social a eles descentralizados.
Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel edificado, em que
haja interesse de utilização de parcela de sua área pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, manifestada nos termos do caput
deste artigo, a alienação ou doação far-se-á com cláusula que garanta
essa utilização, sem qualquer ônus para o Ministério.
Art. 2· O inventariante da extinta LBA representará a União
nos atos relativos à alienação ou doação dos bens, mediante prévia
anuência dos Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Previdência e Assistência Social.
Parágrafo único. Fica o inventariante da extinta LBA autorizado a promover a reversão, aos doadores originários, dos imóveis cuja
propriedade tenha sido transferida àquela Fundação com esta cláusula no caso da sua extinção.
Art. 3· Os bens móveis adquiridos com recursos de convênio
celebrado pela extinta LBA com entidades de assistência social poderão ser doados, caso sejam necessários à continuidade do programa,
para a respectiva entidade convenente.
Art. 4· O Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social poderá delegar à Secretaria de Assistência Social a competência para a prática dos atos de sua atribuição, previstos neste decreto.
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Art. 5" As normas previstas no Decreto n" 99.658, de 30 de
outubro de 1990, não se aplicam às alienações ou doações do acervo
patrimonial da extinta LBA.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 1740 da Independência e 107"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

ReinJwld Stephanes
Cláudia Maria Costin
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 28 DE SETEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), as áreas de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
ena alíneafdo art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
(Celg), as á.J;eas de terra de propriedade particular, no total de
127.063,78m , necessárias à instalação da subestação denominada
Paranaíba, no Muuicípio de ltumbiara, Estado de Goiás, de acordo
com o projeto e planta constantes do Processo nº 48100.001450/94-17.
Parágrafo úuico. As áreas de terra de que trata este artigo assim
se descrevem e caracterizam:
2
a) Área I, com 96.823,78m : tem início no marco (M-I) cravado
na divisa do lote 3, com a faixa de domínio da BR-153 (Itumbiara
- Goiânia); segue com azimute magnético de 352'09'31" e distância
de 280,49m até o Marco (M-2); segue com azimute magnético de
78'52'51" e distância de 334,46m até o Marco (M-3); segue com
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azimute magnético de 172'09'31" e distância de 299,45m até o Marco
(M-6); segue com azimute magnético de 262'06'23" e distância de
333,91m até o Marco (M-l), onde teve início esta descrição;
2
b) Área n, com 30.240,00m : tem início no Marco (M-3) cravado
na confrontação do lote 1 com terras do Sr. Joaquim Antonio Rosa'
segue com azimute magnético de 78'52'51"e distância de 100,17m até
o Marco (M-4); segue com azimute magnético de 172'06'23" e distância
de 305,35m até o Marco (M-5); segue com azimute magnético de
262'06'23" e distância de 100,00m até o Marco (M-6); segue com
azimute magnético de 352'09'31" e distância de 299,45m até o Marco
(M-3), onde teve início esta descrição.
Art. 2" A Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg) fica autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o art. 1"deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(2) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Serra dos Faxinaís, situado no Município de
Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra dos Faxinais, com
área de 437,5000ha (quatrocentos e trinta e sete hectares e cinqüenta
ares), situado no Município de Vidal Ramos, objeto do Registro nº
9.711, fi. 1, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Ituporanga, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(3) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Muquém, situado no Município de Tejuçuoca, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
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Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 dejulho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Muquém, com área
de 1.232,2500ha (um mil, duzentos e trinta e dois hectares e vinte e
cinco ares), situado no Município de Tejuçuoca, objeto do Registro n?
1, Matrícula nº 2.374, fi. 1, do Livro 2-A, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Itapagé, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento COm
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(4) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Eecelsa), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alíneafdo art. 5º do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. I" Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas SA (Escelsa), a
área de terra de propriedade particular, no total de 8.400,00m 2, necessária
à instalação da subestação denominada Jacaraipe, no Município de Serra,
Estado do Espírito Santo, de acordo com o projeto e planta constantes do
Processo n' 48100.001317/94-05.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:

- tem inicio no Ponto 2, com rumo e distância 53'30'00" SO 120,00m, até o Ponto 1; deflete à direita 90'59'44" e segue com o rumo
e distância 54"29'44" NO - 70,00m, até o Ponto 4, deflete à direita
88'20'52" e segue com o rumo e distância 53'32'58" SO - 120,00m,
até o Ponto 3; deflete à direita 90'02'22" e segue com o rumo e
distância 53'32'58" NO -70,00m, até o Ponto 2, onde teve início esta
descrição.

Art. 2º A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa) fica
autorizada a promover, com recursos próprios amigável ou judicial-

mente, a desapropriação de que trata o art. 1º deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisó-

ria na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.

4534
(5) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de ferra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n'' 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16 de julho de
1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força
e Luz (CPFL), a área de terra situadana faixa de trinta metros de largura,
tendo comoeixooramal de linha de transmissão para a subestação Gaivota,
em 138kV, com origem na estrutura de derivação n' 35-2 (nova) da linha
de transmissão SE Agudos - SE Lençóis Paulista (existente), e término
na Subestação Gaivota, localizada no Município de Lençóis Paulista,
Estado de São Paulo, necessária ã passagem de linba de transmissão,
conforme projeto e planta constantes do Processo n? 48100.001255/94-41.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação
e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. I?
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar
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o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nO 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(6) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alíneafdo art. 5° do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e LuzJCPFL), a área
de terra de propriedade particular, no total de 5.600,00m , necessária à
instalação da subestação denominada Gaivota, no Município de Lençóis
Paulista, no Estado de São Paulo, de acordo com o projeto e planta
constantes do Processo n'' 48100.001255/94-41.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem inicio no Marco nº 1, cravado na margem direita da Avenida
Perimetral, no entroncamento da Avenida Perimetral com a Rua Holanda, no sentido da Avenida das Araras, situada no Bairro Jardim das
Nações; segue com o rumo e distância: SE 21"09' -70,00m, margeando
a Avenida Perimetral, até o Marco nº 2; deflete à direita, formando um
ângulo interno de 90'00' e segue com o rumo e distáncia: SW 68'51' 80,00m, até o Marco n" 3; deflete à direita, formando um ángulo interno
de 90'00' e segue com o rumo e distáncia: NW 21'09' -70,00m, até o
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Marco n" 4; deflete à direita, formando um ângulo interno de 90'00' e
segue com o rumo e distância: NE 68'51' - 80,00m, até o Marco n?
1, onde teve início esta descrição.
Art. 2" A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judieis],
mente, a desapropriação de que trata o art. l' deste decreto, podendo
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisó:
ria na posse do bem, nos tennos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(7) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Restabelece o título de Utilidade Pública
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O disposto
no art. I' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, regulamentada pelo
Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961.
DECRETA:
Art. 1" São restabelecidos os títulos de Utilidade Pública Federal das seguintes instituições:
Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado, com
sede na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, portadora do
CGC n" 27.400.928/0001-10 (Processo MJ n' 06.953/94);
Ação Social Nossa Senhora de Copacabana, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n''
34.052.688/0001-75 (Processo MJ nº 11.406/94);
Associação Campograndense Beneficente de Reabilitação, com
sede na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul,
portadora do CGC n'' 00.190.314/0001-02 (Processo MJ n" 11.390/94);
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Associação Regional da Caridade de São Vicente de Paulo do
Ceará, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portadora
do CGC 07.356.793/0001-25 (Processo MJ n" 15.793/94-54);
Câmara de Comércio de Países Latim-Americanos, comsede na Cidade
doRio de J aneira, Estado do Rio de J aneira (Processo MJ n' 56.871/67).

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
(8) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Cria o Comitê do Prêmio Direitos Humanos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1e Fica criado o Comitê do Prêmio Direitos Humanos, com a
finalidade de selecionar, avaliar e indicar as pessoas físicas ou
jurídicas a que se refere o art. 1s do Decreto de 8 de setembro de
1995, que instituiu aquele prêmio.
Art. 2º O comitê, presidido pelo Ministro de Estado da Justiça,
será composto de onze representantes da sociedade civil, por ele
indicados e designados pelo Presidente da República.
Art. 3" A participação no comitê será considerada serviço público relevante e não ensejará remuneração de qualquer espécie.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília; 3 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
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(9) DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 1995
Abre MS OrçamentosFiscal e da Seguri_
dade Social da União, em favor do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R.$ 144.292.569,00, para reforço de dotações
consignadas MS vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e IH, alínea b, da
Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 143.148.608,00 (cento e quarenta e três
milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e oito reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.143.961,00 (um milhão, cento e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais),
para atender à programação constante do Anexo H deste decreto.
Art. 3' Os recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações no valor de R$ 9.162.336,00
(nove milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e seis
reais), na forma do Anexo HI deste decreto; e
H - incorporação de saldos de exercícios anteriores de Entidades da Administração Pública Federal Indireta e Fundos, no total de
R$ 135.130.233,00 (cento e trinta e cinco milhões, cento e trinta mil,
duzentos e trinta e três reais).
Art. 4' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração Indireta, conforme demonstrado no Anexo IV deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data sua publicação.
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Brasília, 3 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUECARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 4.10.95, págs. 15.522115.523.

(10) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Engenho da Pontinha --- Gleba 03,
situado no Municfpio de Barro Alto, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8. 629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Engenho da
Pontinha -Gleba 03, com área de 867,6453ha (oitocentos e sessenta
e sete hectares, sessenta e quatro ares e cinqüenta e três centiares),
situado no Município de Barro Alto, objeto do Registro n? R-01-787,
fls. 194, do Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Barro Alto, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
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76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferen_
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(11) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Curimatã/Cachoeira do Fogo, situado no Município de Independência, Estado do Ceará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Curimatã / Cachoeira do Fogo, com área de 2.174,1888ha (dois mil, cento e setenta e
quatro hectares, dezoito ares e oitenta e oito centiares), situado no
Município de Independência, objeto dos Registros n"s 13.341, fi. 235,
e 13.342, fi. 236, do Livro 3-0, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Independência, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(12) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cipó, situado no Municipio de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras
prouidéncias.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cipó, com
área de 1.245,0750ha (um mil, duzentos e quarenta e cinco hectares,
sete ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Morada
Nova, objeto das Matrículas n's 1.532, R-OI, 1.547, R-OI, 2.164, R-02
e 1.912, R-OI, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferen_
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(13) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) os imóveis rurais denominados Fazenda Várzea da Cacimba e Jardim,
situados no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1e Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazenda Várzea
da Cacimba e Jardim, com área de 1.235,1355ha (um mil, duzentos
e, trinta e cinco hectares, treze ares e cinqüenta e cinco centiares),
situados no Município de Independência, objetos das Matriculas nOs
R-1/846, fi. 298, do Livro 2-C e R-l/1.073, fi. 271, do Livro 2-D, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Independência, Estado do Ceará.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas eos implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos im?veis referidos no ~go 3!1terior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destmaçao.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 dejulbo de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(14) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Jucá Grosso, situado no Municipio de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei n" 4.504,
de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de
1993,o imóvel rural denominado Jucá Grosso, com área de 1.239,2650ha
(um mil, duzentos e trinta e nove hectares, vinte e seis ares e cinqüenta
centiares), situado no Município de Morada Nova, objeto dos Registros
n's R-02, R-05, R-06 e R-07, da Matricula n" 1.051,do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, prefersn,
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(15) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Juazeiro, situado no Município de
Independência, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Juazeiro,
com área de 2.697,1000ha (dois mil, seiscentos e noventa e sete
hectares e dez ares), situado no Município de Independência, objeto
da Matrícula n'1.942, R-1-1.942, fi. 333, do Livro 2-H, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Independência, Estado do Ceará.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76 de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(16) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Abre (W Orçamento Fiscal da União, em

favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$1.468. 705,00, para reforço
dedotações consignadas TW vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 1.468.705,00 (um milhão, quatrocentos e
sessenta e oito mil, setecentos e cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 5.10.95, pág. 15631.

(17) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
R$ 695.914,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso IH, alinea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 695.914,00 (seiscentos e
noventa e cinco mil e novecentos e quatorze reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Fundação Alexandre de Gusmão, na forma do
Anexo H deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(101:4529-4601,out. 1995.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 5.10.95, pág. 15632.

(18) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 3.583.500,00,
para reforço de dotações consignadas rio vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1" da Lei nº 9.090, de 5 de setembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 3.583.500,00 (três milhões, quinhentos e
oitenta e três mil e quinhentos reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 5.10.95, pág. 15632.
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(19) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério dos Transportes, crl
dito suplementar no valor de R$ 7.50.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso IH, alínea a, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de variação cambial de operação de crédito
externa.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na
forma do Anexo H.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 5.10.95, pág. 15633.

(20) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$
603.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n? 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$
603.000,00 (seiscentos e três mil reais), para atender ãs programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 5.10.95, pág. 15633.

(21) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$1.947.636,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 1.947.636,00 (hum milhão, novecentos e quarenta e sete mil
seiscentos e trinta e seis reais), para atender à programação indicad~
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
constantes do Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita da Escola Técnica Federal do Ceará, conforme indicado
nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 5.10.95, pégs. 15633/15635.

(22) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar na valor de R$ 11.103.200,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 11.103.200,00 (onze milhões,
cento e três mil e duzentos reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 5.10.95, pág. 15635.

(23) DECRETO DE 5 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre o ingresso do Banco Comercial8A. (Uruguai) no Sistema Financeiro
Nacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. I" Fica o Banco Comercial S.A., instituição financeira com
sede em Montevidéu (Uruguai), autorizado a constituir uma instituição financeira no Brasil, respeitados os dispositivos legais e regulamentares vigentes.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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(24) DECRETO DE 5 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o Banco de Baston S.A a constituir uma companhia hipotecária, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. I' Fica o Banco de Boston S.A., instituição múltipla nacional com controle estrangeiro, com sede em São Paulo (SP), autorizado
a constituir uma companhia hipotecária.
Art. 29 O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1995; 174º da Independência e 1079 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(25) DECRETO DE 5 DE OUTUBRO DE 1995
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1º do Decreto de 30 de novembro de 1993,
que dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor
âa CompanhiaPaulistad2 Força eLuz (CPFL),
da área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n 9 24.643, de 10 de julho de 1934,
enaalíneaf do art. 5º do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n 9 2.786, de 21 de maio de 1956,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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DECRETA:
Art. 1" O parágrafo único do art. I' do Decreto de 30 de novembro de 1993, publicado no Diário Oficial de I' de dezembro de 1993,
que dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins de
desapropriação da área de terra necessária à instalação da Subestação Lagoinba, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), de acordo com o projeto e planta constantes do Processo n'
29000.002920/91-19, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco nº 1, cravado na cerca-divisa da futura
Subestação Lagoinba, no lado direito da Avenida Décio Pacheco de
Almeida Prado, no sentido centro - periferia, distante 28,30m
antes do ponto de cruzamento da linha de centro da LT 69kV SE
Jaú - SE Canavial existente com margem do mesmo lado da citada
avenida; segue com a distãncia de 120,62m, margeando a referida
avenida, até o Marco n" 2, deflete à esquerda, formando ãngulo
interno de 78"25' e segue com o rumo e distãncia NE 70'55' 114,00m, até o Marco n" 3, deflete à esquerda, formando ãngulo
interno de 90'00', segue com o rumo e distãncia NW 19"05' 120,00m, até o Marco n" 4; deflete à esquerda, formando ãngulo
interno de 90'00', segue com o rumo e distãncia SW 70'55' lüS,OOm, até o Marco nº 1, onde teve início esta descriçâo..

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(26) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favordoMinistériodaJustiça, créditosuplemen-

tar rw valor de R$ 4.516,00, para reforço de
dotações consignadas TW vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso IH, alínea b, da Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são oriundos da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo H
deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1995, pág. 16069.

(27) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 3.200.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, auto 1995.
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DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e
duzentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174· da Independência e 107· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 11.10.1995, pág.16D69.

(28) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
crédito suplementar no valorcleR$ 882.276,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 10 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 882.276,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e
setenta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme o
Anexo H deste decreto.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica alterada a receita da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco, na forma do Anexo IH.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1995, págs. 16069/16070.

(29) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Tramandaí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lbe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 29102.000699/91,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 31 de
julho de 1991, a concessão deferida à Rádio Tramandaí Ltda. pelo
Decreto n" 86.169, de 29 de junho de 1981, sendo mantido o prazo
residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Tramandai, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo ÚIÚCO. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de 'I'elecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(30) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Mossoró Rádio
Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n''
29780.000083/92,
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão deferida à Mossoró Rádio Sociedade
Ltda, pelo Decreto n" 36.571, de 7 de dezembro de 1954, renovada pelo
Decreto n" 89.521, de 4 de abril de 1984, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(31) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Clube de
Itaúna S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Itaúna, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 50710.000110/94,
DECRETA:
Art. l' Ficarenovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n?4.117,
de 27 de agosto de 1962, por mais 10 anos, a partir de I" de maio de 1994,
a concessão da Rádio Clube de Itaúna S.A, cuja outorga primitiva foi
renovada pelo Decreto n' 90.101, de 27 de agosto de 1984, sendo mantido
o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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(32) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Santarém Rádio
e TV Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Santarém, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n? 29720.000355/92,
DECRETA:
Art. 1s Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 11 de
maio de 1992, a concessão deferida à Santarém Rádio e TV Ltda., pelo
Decreto nº 87.003, de 9 de março de 1982, cujo' prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Santarém, Estado do Pará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(33) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Renovaa conceeeõodo.Rodio OuroBranco
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Currais
Novos, Estado do Rio Grande do Norte.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10);4529-4601, out. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n' 29780.000051/92,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 26 de abril
de 1992, a concessão deferida à Rádio Ouro Branco Ltda., pelo Decreto
n' 86.964, de 25 de fevereiro de 1982, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(34) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Mirassol D'Oeste Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Mirassol D'Oeste, Estado do
Mato Grosso.

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6e, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n? 29690.000229/92,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei n e4.117,
de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 22 de outubro de
1992, a concessão deferida à Rádio Difusora de Mirassol D'Oeste Ltda.,
pelo Decreto n'' 87.664, de 5 de outubro de 1982, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Mirassol D'Oeste, Estado do Mato Grosso.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constitnição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107e da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(35) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Sociedade Rádio Clube de Corumbá Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Corumbá, Estado do Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53700.000109/94,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n' 4.117
de 27 de agosto de 1962, por 10 anos, a partir de l' de maio de 1994 ~
concessão deferida à Sociedade Rádio Clube de Corumbá Ltda., p~la
Portaria MVOP n" 435, de 4 de julho de 1958, renovada pelo Decreto n'
90.348, de 23 de outubro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(36) DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Progresso
de Alta Floresta Ltda., para explorar serviço

de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 29118.000401/91,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 20 de
outubro de 1991, a concessão deferida à Rádio Progresso de Alta
Floresta Ltda., pelo Decreto n" 86.361, de 9 de setembro de 1981, cujo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Alta Floresta, Estado
de Mato Grosso.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(37) DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio São Carlos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São
Carlos Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 29106.001471/91-31,
DECRETA:
Art. 19 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § SQ, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 18 de fevereiro
de 1992, a concessão deferida à Rádio São Carlos Ltda., pela Portaria
n" 30, de 15 de janeiro de 1982, sendo mantido o prazo residual da
outorga, conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Carlos, Estado de Santa Catarina.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(38) DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio a Voz do
Seridó Ltda., para explorar serviço de radicdifusão sonora em onda média, na Cidade de
Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 29780.000099/92,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n''
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 16 de
setembro de 1992, a concessão deferida à Rádio a Voz do Seridó Ltda.
pelo Decreto n? 87.400, de 13 de julho de 1982, para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, auto 1995.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(39) DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão daRádio Meridional
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 53790.000166/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de l' de
maio de 1994, a concessão originariamente conferida à Sociedade
Radiodifusora Passo Real Ltda., renovada pelo Decreto nº 91.669, de
20 de setembro de 1985, e, posteriormente, transferida para a Rádio
Meridional Ltda., pelo Decreto n" 94.586, de 10 de julho de 1987,
cujos efeitos jurídicos foram mantidos pelo prazo residual da outorga
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, alterado pelo Decreto de 14 de
outubro de 1994, para executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cachoeira do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira

(40) DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 16.691.281,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$16.691.281,00
(dezesseis milhões, seiscentos e noventa e um mil e duzentos e
oitenta e um reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da Administração Indireta, conforme indicado nos Anexos lU e IV deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.10.1995, pégs. 16313/16317.

(41) DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$1. 005.171,00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso lII, alínea b, da Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito suplementar no valor de R$ 1.005.171,00 (um milhão, cinco
mil, cento e setenta e um reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2 Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

Art. 3º Fica alterada a receita da Compahia de Pesquisas de
Recursos Minerais (CPRM), na forma do Anexo II deste decreto.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.10.1995, pág. 16317.

(42) DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 1.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
consignada à Reserva de Contingência, na forma do Anexo H deste
decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Cultura, conforme indicado no
Anexo IH deste decreto.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.10.1995, pág. 16318.

(43) DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de

Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, do Instituto Municipal
de Ensino Superior de São Caetano do Sul,
com sede na Cidade de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercicio
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art 84, inciso IV da Constituição, de acordo com o
disposto nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e
15 do Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada
pelo Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o
Parecer n" 211/95 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo,
conforme consta do Processo n" 23123.001937/95-37, do Ministério da
Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, a ser ministrado pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do
Sul, com sede na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
LUIS EDUARDO
Luciano Oliva Patrício
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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(44) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associa_
ção de Saúde Mental Infantil de Goiás, com
sede na Cidade de Goiânia, e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1"
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação de Saúde Mental Infantil de Goiás, com sede na Cidade
de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC n" 03.781.580/0001-90
(Processo MJ n" 24.645/94-58);
Creche Ilce Cunha Henry, com sede na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 51.917.66410001-50 (Processo MJ n" 18.451193-04);
Liga de Assistência Social e Educação Popular, com sede na Cidade
de Franca, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"47.968.359/0001-10
(Processo MJn" 12.175/95-70);
Pia União de Santo Antônio, com sede na Cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n'' 54.408.802/0001-64 (Processo MJ n? 15.246/93-61;
Recanto Infantil Santa Rita de Cássia, com sede na Cidade de
Taguaí, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 47.581.756/0001-35
(Processo MJ n" 15.304194-46);
Serviço de Promoção Social de Pindorama, com sede na Cidade de
Pindorama, Estado de São Paulo, portador doCGC n'' 51.357.333/0001-03
(Processo MJ n'' 2.543/94-54);
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
18.274.290/0001-27 (Processo MJ n" 11.948/95-28).
Art. 2" As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
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relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenham
sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto n"
50.517/61, que regulamenta a Lei nº 91/35.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(45) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social, em favor do Supremo Tribunal Federal
e da Justiça Militar, crédito suplementar no
valor de R$ 2.200.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Orçamento da Seguridade Social (Lei nº
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Supremo Tribunal
Federal e da Justiça Militar, crédito Suplementar no valor de
R$ 2.200.000,00, (dois milhões e duzentos mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 20.10.1995, pág. 16597.

(46) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara do Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 5.266.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n'9.101, de 6 de outubro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 5.266.000,00 (cinco milhões, duzentos e
sessenta e seis mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 20.10.1995, pãg. 16598.
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(47) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$ 16.786.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1·, da Lei n? 9.104, de 10 de outubro de
1995;
DECRETA:
Art. F Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 16.786.000,00 (dezesseis milhões,
setecentos e oitenta e seis mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 20.10.1995, pág. 16598.
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(48) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, em
favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Uberaba 1 - Uberaba 6, em 138kV, com origem na estrutura
nº 123 da linha de transmissão Uberaba 1 - Sacramento e término
na subestação Uberaba 6, localizada no Município de Uberaba, Estado de
Minas Gerais, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo n' 48100.002440/95-80.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação
e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive,
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invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(49) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
e naalíneafdo art. 5º do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo SoA,?
área de terra de propriedade particular, no total de 3.068,40m ,
necessária à instalação da subestação denominada ETD Massaguaçu,
no Município de Caraguatatuba, no Estado de São Paulo, de acordo com
o projeto e planta constantes do Processo nº 48100.002799/95-66.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Ponto A, localizado no alinhamento norte da rua
Pedra Grande, lateral norte da faixa da Linha Transmissora da
Cesp Caraguatatuba - Ubatuba, distante 26,38 metros, medidos no
rumo NE 87'02'12", pelo alinhamento acima, a partir da interseção
dos prolongamentos dos alinhamentos norte da rua Pedra Grande e
leste da rua 1; segue com o rumo NW 22'27'04", na distância de 40,46
metros, até o Ponto B; deflete à esquerda e segue com o rumo NW
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29"20'14", na distância de 43,92 metros, até o Ponto C; deflete à direita
e segue com o rumo SE 65'47'17", na distância de 49,67 metros, até o
Ponto D; deflete à direita e segue com o rumo SE 46'08'37", distância
de 35,43 metros, até o Ponto E; deflete à esquerda e segue com o rumo
SE 52'27'48", na distância de 28,36 metros, até o Ponto F; deflete à
esquerda e segue com o rumo SE 61'11'35", na distância de 2000
metros, até O Ponto G; deflete à direita e segue com o rumo 8W
87'02'12", pelo alinhamento norte da rua Pedra Grande, lateral norte
da faixa da Linha Transmissora da Cesp Caraguatatuba -Ubatuba
na distância de 74,00 metros, até o Ponto A, onde teve início esta
descriçâo.
Art. 2' A Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, desapropriaçâo de que trata o art. l' deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisó.
ria na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(50) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995
Declara extinta, por manifestação expressa da interessada, a concessão outorgada
à Rádio Poty SA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 29780.000047/93,
DECRETA:
Art. I? Declara-se extinta, por manífestação expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Poty S.A., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira(*)
(51) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995(*)
Declara extinta, por manifestação expressa da interessada, a concessão outorgada
à Rádio Jornal do Brasil Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 caput, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 50000.002754192-18,
DECRETA:
Art. F Declara-se extinta, por manifestação expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Jornal do Brasil Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira(*)
(*) Conforme redação dada pelas retificações publicadas no DO de 23.10.1995
(pág. 4618 e 4619, respectivamente, deste volume).

(52) DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1995
Institui Grupo de Trabalho para os fins
que especifica) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I" Fica instituído Grupo de Trabalho com o objetivo de
estudar a situação fundiária do Estado do Pará e de elaborar propos_
tas de diretrizes e soluções para os problemas identificados.
Art. 2" O Grupo de Trabalho será composto por oito representantes do Governo do Estado do Pará e por um representante de
cada órgão a seguir indicado:
I - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, que o coordenará;
II -

Ministério da Justiça;

III -

Ministério do Exército;

IV -

Ministério da Fazenda;

V - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
VI -

Ministério da Aeronáutica;

VII- Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
VIII- Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 3" O Grupo de Trabalho, no prazo de sete meses contados
da data de publicação deste decreto, apresentará ao Presidente da
República a proposta de que trata o art. ]" deste decreto.
Art. 4" Os representantes de que tratam os incisos I a VIII do
art. 2", juntamente com seus suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e designados pelo Secretário de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República.
Art. 5" Os representantes do Governo do Estado do Pará no
Grupo de Trabalho,juntamente com seus suplentes, serão designados
pelo Governador do Estado.

Art. 6" O Coordenador do Grupo de Trabalho poderá convidar
para participar das reuniões do colegiado, sem direito a voto, outros
servidores de órgãos ou entidades dos Governos Federal e do Estado
do Pará.
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Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Délio de Assis Monteiro
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Mauro José Miranda Gandra
Gustavo Krause
Benedito Onofre Bezerra Leonel
(53) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$10.000.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito snplementar no valor
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1995, pág. 16777.

(54) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Real Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O vrCE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº

53790.000193/94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I? de maio
de 1994, a concessão deferida à Rádio Real Ltda., pela Portaria MVOP
n'' 6, de 8 de janeiro de 1960, renovada pelo Decreto n" 89.547, de 11
de abril de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, alterado pelo Decreto de 14 de outubro
de 1994, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Canoas, Estado do
Rio Grande do sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço deradiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º, do art. 223 da
Constituição.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Fernando Xavier Ferreira
(55) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor de diversos Õrgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor de
R$ 5.801.730,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e II da Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos orçamentos da, UIÚão (Lei n? 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor de R$ 5.801.730,00 (cinco milhões,
oitocentos e um mil, setecentos e trinta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1995, pégs. 16911/16912.
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(56) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério dos Transportes, crê:
dito suplementar no valor de R$190.000 00
para reforço de dotações consignadas n~ v/
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 26.10.1995, pág.16912.

(57) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
emfavor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 184.973,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1', da Lei n" 9.091, de 5 de setembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata a
Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 184.973,00
(cento e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2º, da Lei nº 9.091, de 5 de setembro de 1995,
nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na datá de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado naDO de 26.10.1995,

págs.16912/16913.

(58) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 42.565.136,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
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DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$
42.565.136,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco
mil e cento e trinta e seis reais), para atender à programação indicada
no Anexo 1 deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1995, pág. 16913.

(59) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$117.634,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no inciso lI, do art. 6', da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,187(10):4529-4601, out. 1995.
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crédito suplementar no valor de R$ 117.634,00 (cento e dezessete mil
e seiscentos e trinta e quatro reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior, são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 26.10.1995, pág. 16913.

(60) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 151.004.885,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, II e IH, alínea c, da
Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 146.891.071,00 (cento
e quarenta e seis milhões, oitocentos e noventa e um mil e setenta e
um reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 4.113.814,00 (quatro milhões cento e treze mil, oitocentos e quatorze
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reais), para atender à programação constante do Anexo U deste
decreto.
Art. 3e Os recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão de :
I - anulação parcial de dotações no valor de R$ 11.351.300,00
(onze milhões, trezentos e cinqüenta e um mil e trezento.s reais),
na forma do Anexo lU deste decreto, nos montantes especificados
U - incorporação de saldos de exercícios anteriores de Entida_
des da Administração Federal indireta e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento, no total de R$ 128.078.192,00 (cento e vinte e oito
milhões, setenta e oito mil, cento e noventa e dois reais); e

lU - incorporação de recursos provenientes de operação de
crédito firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de R$ 11.575.393,00 (onze
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e noventa e
três reais).
Art. 4º Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das entidades da Administração indireta e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento, conforme demonstrado no Anexo
IV deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 26.10.1995, pags. 16914116916.

(61) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Farmácia da Faculdade Anhembi Morumbi,
em São Paulo (SP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, auto 1995.
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Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000575/92-55, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Farmácia,
habilitação em Farmacêutico Industrial, com concentração curricular
em Cosmetologia, a ser ministrado pela Faculdade Anhembi Morumbi, mantida pelo Instituto Superior de Comunicação Publicitária, com
sede em São Paulo (SP).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(62) DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Escola de Administração
Mauá, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.001116/90-81, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Escola de Administração Mauá, mantida
pelo Instituto Mauá de Tecnologia, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1995; 174" da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(63) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Pomerode

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 29820.000170/92-69,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 3 de junho
de 1992, a concessão deferida à Rádio Pomerode Ltda. pela Portaria
n' 112, de 2 de junho de 1982, sendo mantido o prazo residual da
outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º, do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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(64) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Nova Sumaré Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Sumaré, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
29100.002328/89,
DECRETA:

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n''
4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 24 de
janeiro de 1990, a concessão deferida à Rádio Nova Sumaré Ltda.,
pelo Decreto n' 84.390, de 10 de janeiro de 1980, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4529-4601, auto 1995.
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(65) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais,
com sede na Cidade de Curitiba (PR), e ou-

tras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 19 da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. F
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 19 São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, com sede
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n"
75.122.440/0001-10 (Processo MJ n 911.819/93-13);
Associação de Proteção à Materuidade e à Infância de Francisco
Beltrão, com sede na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná,
portadora do CGC n" 77.595.783/0001-28 (Processo MJ n" 25.927/94-45);
Associação Menonita de Assistência Social, com sede na Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 79.573.499/0001-86
(Processo MJ n" 14.489/93-27);
Casa da Gávea, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, portadora do CGC n" 68.599.596/0001-21 (Processo
MJ n" 24.642/94-60);
Creche Stefânia Falcão Margotti, com sede na Cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n" 25.642.372/0001-42
(Processo MJ n" 16.086'93-21);
Hospital Santa Therezinba, com sede na Cidade de Brotas,
Estado de São Paulo, portador do CGC n" 45.775.608/0001-26 (Processo MJ n" 10.394/94-51);
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Instituto Nossa Senhora da Salette, com sede na Cidade de
Salvador, Estado da Bahia, portador do CGC n? 15.237.142/0001-44
(Processo MJ nº 24.054194-71);
Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade, com sede na
Cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul,
portadora do CGC nº 92.404.789/0001-64 (Processo MJ n' 2.188/95-60);
Sociedade Pestalozzi de Brasília, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portadora do CGC n" 00.506.96410001-06 (Processo
MJ n" 6.918/94-37).
Art. 2' As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n' 50.517/61
que regulamenta a Lei n? 91/35.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(66) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Cassa a declaração de utilidade pública
do Ambulatório Dom Joaquim, com sede na
Cidade de Brusque (SC) e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º É cassada, nos termos do parágrafo único do art. 4' da
Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com os arts. 6', alínea
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4529-4601, out. 1995.
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a, e 7Q, do seu regulamento, aprovado pelo Decreto n" 50.517, de 2 de
maio de 1961, a declaração federal de utilidade pública das seguintes
entidades:
Ambulatório Dom JoaquimIBrusque (SC);
Assistência Social Paulo de TarsolRio de Janeiro (RJ);
Associação Brasileira de Alimentação Escolar (Abae)IRio de Janeiro (RJ);
Associação Cristã de Clube de Mães de São Paulo e Ensino
Especializado ao Excepcional/São Paulo (SP);
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância das Mercês/Curitiba (PR);
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mata de
São JoãolMata de São João (BA);
Associação Evangélica Beneficente de MondaíIMondaí (SC);
Associação Hospitalar de Conceição de MacabúlConceição de
Macabú (RJ);
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural da Paraíba
(Ancar)lJoão Pessoa (PB);
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural de Pernambuco (Ancar)IRecife (PE);
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural de Verso/Aracaju (SE);
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural do CearáJFortaleza (CE);
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural do VersolTeresina (PI);
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural do Rio
Grande do N ortelN atal (RN);
Associação Paranauense de Proteção à Maternidade, Infância e
Adolescência/Petrópolis (RJ);
Ação Social de Joinvil!e/Joinvil!e (SC);
Campanha de Erradicação de Invasões (CEI)/Brasilia (DF);
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Campanha dos Voluntários do Bem Lactário e Berçário Antônio
de PáduaIPorciúncula (RJ);
Casa Assistencial Caminho da Paz/Cedral (SP);
Casa da Amizade de Cambuquira/Cambuquira (MG);
Casa da SamaritanalRio de Janeiro (RJ);
Centro Comunitário da Paróquia de Santa Tereza!1'eresópolis (RJ);
Centro Comunitário e Creche Rio Pequeno/São Paulo (SP);
Centro de Apoio a Pequena e Média EmpresalRio de Janeiro (RJ);
Centro de Assistência Social do Desterro/São Luís (MA);
Centro de Educação Técnica e Cultural/Recife (PE);
Centro de Ensino Azevedo/São Gonçalo (RJ);
Centro Neuro-Psico-Cirurgia - Cinepsi/São Paulo (SP);
Centro de Serviço Social da Paróquia de Santana/Santana (SP);
Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora/Campos (RJ);
Centro Interescolar de Reabilitação (CIRlBrasília (DF);
Centro Social Maria MedianeiraIFortaleza (CE);
Círculo Operário do Ipiranga/São Carlos (SP);
Colégio Israelita Moisés Chvorts!Recife (PE);
Clube de Oficiais da Polícia Militar (DF);
Colégio da Ordem da Companhia de Maria Nossa SenhoralRio
de Janeiro (RJ);
Colégio Imaculada Conceição/Itapecerica (MG);
Colégio Josué BezerraIPombal (PB);
Colégio Nossa Senhora da Luz/Guarabira (PB);
Colégio Nossa Senhora do Carmo/Aimorés (MG);
Colégio Paraguaçu de lº e 2' grauslParaguaçu (MG);
Colégio Santa Clara/Santarém (PA);
Colégio Santa DorotéialBelo Horizonte (MG);
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Colégio Santa IzabellFortaleza (CE);
Conselho Particular e Sociedade de São Vicente de PaulolEntre
Rios de Minas (MG);
Conselho Vicentino Particular de Presidente Venceslau (SP);
Corporação de Médicos CatólicoslBelo Horizonte (MG);
Dispensário de Santo Antônio dos Pobres/Nova Friburgo (RJ);
Dispensário Santo Antônio de Mar GrandeNera Cruz (BA);
Editora PermanêncialRio de Janeiro (RJ);
Educandário Bom Pastor/Santos (SP);
Educandário de Menores de PinhallPinhal (SP);
Educandário Nossa Senhora doPerpétuo Socorro/Belo Horizonte CMG);
Educandário Santista/Santos (SP);
Escola de Aperfeiçoamento e Preparação da Aeronáutica (Eapac)/
Rio de Janeiro (RJ);
Escola de Música Santa CecíliaiPetrópolis (RJ);
Escola Dom BoscolPeixinhos (PE);
Escola Especial Professor Alfredo DublPelotas (RS);
Escola Nossa Senhora das Mercês/Santo Antônio de Jesus (BA);
Escola Profissional Nossa Senhora Aparecida/Guaxupé (MG);
Escola São Donúngos Sávio/Camamu (BA);
Estabelecimento de Ensino Professor Alfredo Herkenhoff Ltda./Cachoeiro de Itapenúrim (ES);
Fundação Casa Santa IgnezlBrasília (DF);
Fundação Colombo Spíndola/Salvador (BA);
Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha/Curitiba (PR);
Fundação de Tecnologia IndustriallBrasília (DF);
Fundação Educacional da Região de Blwnenau (Furb)IBlwnenau (SC);
Fundação Educacional Severino SombralVassouras (RJ);
Fundação Norte Mineira de Ensino Superior!Montes Claros (MG);
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Fundação Patronato Lima DrumondIPorto Alegre (RS);
Fundação Presidente Kennedy/Manaus (AM);
Fundação Universidade Mineira de Arte (Fuma)lBeloHorizonte (MG);
Ginásio do Instituto Monsenhor Luís RochaiFortaleza (CE);
Ginásio Nossa Senhora de LourdeslIcoaraci (PA);
Hospital Beneficente Nossa Senhora de Caravaggio/São Francisco de Paula (RS);
Hospital de Crianças Ana Nery/Cachoeira (BA);
Instituição Família Cavalheiro Caetano PetragliaiFranca (SP);
Instituto Bom PastoriFortaleza (CE);
Instituto da Imaculada Conceição/Campo Grande (MT);
Instituto e Orfanato São Pedro de AlcântaraiNova Era (MG);
Instituto Educacional CarmolPiranga (MG);
Instituto Nossa Senhora de Lourdes/Arraias (GO).

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(67) DECRETO DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade So-

cial da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
48.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n' 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1995; 174" da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.10.1995, pág. 17025.

(68) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Federal, crédito especial até
o limite de R$ 9.276.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.106, de 10 de outubro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Federal, crédito
especial até O limite de R$ 9.276.000,00 (nove milhões, duzentos e
setenta e seis mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1995, págs. 17250/17251.

(69) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, emfauor
da Justiça Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 8.606.800,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.102, de 10 de outubro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$ 8.606.800,00 (oito milhões, seiscentos e seis
mil e oitocentos reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do .cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 31.10.1995, pág.17251.
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(70) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$ 2.325.000,00
para reforço de dotações consignadas n~

vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a e Il, da Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 2.325.000,00 (dois milhões,
trezentos e vinte e cinco mil reais), para atender programação
indicada no Anexo I deste decreto.
à

Art. 2' Os recursos necessários execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
à

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1995, paga. 17251117252.

(71) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor de R$ 74.000,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Cons ti tuição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a e Il, da Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Tribunal de Contas
da União, crédito suplementar no valor de R$ 74.000,00 (setenta e
quatro mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1995, pág. 17252.

(72) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 201. 000,00, para reforço de dotações con.
signadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
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DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1995, pág. 17252.

(73) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor da Petróleo Brasileiro S,A. (Petrobrás),
crédito suplementar, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 11 da Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de
1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento de Investimento, de que trata
a Lei n" 8.980/95, crédito suplementar no valor de R$ 97.468.946,00
(noventa e sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil e novecentos
e quarenta e seis reais), em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 31.10.1995, pág. 17253.
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DECRETO Nº 1.651, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995 (*)
Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no nso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, com fundamento nos
arts. 15, inciso I, 16, inciso XIX, e 33, § 4º, da Lei nº 8.080, de 19
setembro de 1990, e no art. 6º da Lei 8.689, de 27 dejulho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), previsto no
art. 16, inciso XIX, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no
art. 6" da Lei nº 8.689, de 27 de julho de 19~3, é organizado na forma
deste decreto, junto à direção do Sistema Unico de Saúde (SUS), em
todos os níveis de governo, sem prejuízo da fiscalização exercida
pelos órgãos de controle interno e externo.
Art. 2" O SNA exercerá sobre as ações e serviços desenvolvidos
no âmbito do SUS as atividades de:
I - controle de execução, para verificar a sua conformidade
com os padrões estabelecidos ou detectar situações que exijam maior
aprofundamento;
(*l Publicado no DO 29.9.1995 (v. Coleção das Leis, Brasília, 187 (9):3992,8et.1995).
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II - avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos
resultados alcançados, para aferir sua adequação aos critérios e
parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade;
III - auditoria da regularidade dos procedimentos praticados
por pessoas naturais e jurídicas, mediante exame analítico e pericial.
Parágrafo Único. Sem embargo das medidas corretivas, as conclusões obtidas com o exercício das atividades definidas neste artigo
serão consideradas na formação do planejamento e na execução das
ações e serviços de saúde.
Art. 3 Q Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o
SNA, nos seus diferentes níveis de competência, procederá:

I - à análise:
a) do contexto normativo referente ao SUS;
b) de planos de saúde, de programações e de relatórios de gestão;
c) dos sistemas de controle, avaliação e auditoria;
d) de sistemas de informação ambulatorial e hospitalar;
e) de indicadores de morbi-mortalidade;
f) de instrumentos e critérios de acreditação, credenciamento e
cadastramento de serviços;
g) da conformidade dos procedimentos dos cadastros e das centrais de internação;
h) do desempenho da rede de serviços de saúde;
i) dos mecanismos de hierarquização, referência e contra-referência da rede de serviços de saúde;
j) dos serviços de saúde prestados, inclusive por instituições
privadas, conveniadas ou contratadas;

I) de prontuários de atendimento individual e demais instrumentos produzidos pelos sistemas de informações ambulatoriais e
hospitalares;
II - à verificação:
a) de autorizações de internações e de atendimentos ambulato-

riais;
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b) de tetos financeiros e de procedimentos de alto custo;

UI - ao encaminhamento de relatórios específicos aos órgãos
de controle interno e externo, em caso de irregularidade sujeita a sua
apreciação; ao Ministério Público, se verificada a prática de crime e
ao chefe do órgão em que tiver ocorrido infração disciplinar, praticada
por servidor público, que afete as ações e serviços de saúde.

Art. 4' O SNA compreende os órgãos que forem instituídos em
cada nível de governo, sob a supervisão da respectiva direção do SUS.
§ l' O Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria (DCAA),
criado pelo § 4' do art. 6° da Lei n" 8.689, de 1993, é o órgão de atuação
do SNA, no plano federal.
§ 2' Designada pelo Ministro de Estado da Saúde, para funcionar junto ao DCAA, integra, ainda, o SNA uma Comissão Corregedora
Tripartite, representativa do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde e da direção nacional do SUS, que indicarão, cada qual, três
membros para compô-Ia.
§ 3' A estrutura e o funcionamento do SNA, no plano federal,
são indicativos da organização a ser observada por Estados, Distrito
Federal e Municípios para a consecução dos mesmos objetivos no
âmbito de suas respectivas atuações.

Art. 5' Observadas a Constituição Federal, as Constituições
dos Estados-Membros e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos
Municípios, compete ao SNA verificar, por intermédio dos órgãos que
o integram:
I -

no plano federal:

a) a aplicação dos recursos transferidos aos Estados e Municípios mediante análise dos relatórios de gestão de que tratam o art. 4',
inciso IV, da Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e o art. 5° do
Decreto n' 1.232, de 30 de agosto de 1994;
b) as ações e serviços de saúde de abrangência nacional, em
conformidade com a política nacional de saúde;

c) os serviços de saúde sob sua gestão;
d) os sistemas estaduais de saúde;
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e) as ações, métodos e instrumentos implementados pelo órgão
estadual de controle, avaliação e auditoria;

H -

no plano estadual:

a) a aplicação dos recursos estaduais repassados aos MUnicí.
pios, de conformidade com a legislação específica de cada unidade
federada;

b) as ações e serviços previstos no plano estadual de saúde;

c) os serviços de saúde sob sua gestão, sejam públicos ou priva.
dos, contratados ou conveniados;
d) os sistemas municipais de saúde e os consórcios interrnunj-],
pais de saúde;

e) as ações, métodos e instrumentos implementados pelos órgãos
municipais de controle, avaliação e auditoria;

IH -

no plano municipal:

a) as ações e serviços estabelecidos no plano municipal'de saúde;

b) os serviços de saúde sob sua gestão, sejam públicos ou priva.
dos, contratados e conveniados;

c) as ações e serviços desenvolvidos por consórcio intermunicipal
ao qual esteja o Município associado.
§ 1Q À Comissão Corregedora Tripartite caberá:
I -

velar pelo funcionamento harmõnico e ordenado do SNA;

H - identificar distorções no SNA e propor à direção correspondente do SUS a sua correção;

IH -

resolver os impasses surgidos no âmbito do SNA;

IV - requerer dos órgãos competentes providências para a
apuração de denúncias de irregularidades, que julgue procedentes;
V - aprovar a realização de atividade de controle, avaliação e
auditoria, pelo nível federal ou estadual do SNA, conforme o caso, em
Estados ou Municípios, quando o órgão a cargo do qual estiverem
afetas mostrar-se omisso ou sem condições de executá-las,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4603-4609, out. 1995.

4607
§ 2' Os membros do Conselho Nacional de Saúde poderão ter
acesso aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Corregedora Tripartite, sem participação de caráter deliberativo.
Art. 6' A comprovação da aplicação de recursos transferidos
aos Estados e aos Municípios far-sa-á:
I -

para o Ministério da Saúde, mediante:

a) prestação de contas e relatório de gestão, se vinculados a
convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, celebrados
para a execução de programas e projetos específicos;
b) relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de
Saúde, se repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde para
os fundos estaduais e municipais de saúde;
II - para o Tribunal de Contas, a que estiver jurisdicionado o
órgão executor, no caso da alínea b do inciso anterior, ou se destinados
a pagamento contra a apresentação de fatura pela execução, em
unidades próprias ou em instituições privadas, de ações e serviços de
saúde, remunerados de acordo com os valores de procedimentos
fixados em tabela aprovada pela respectiva direção do SUS, de acordo
com as normas estabelecidas.

§ I" O relatório de gestão de que trata a alínea b do inciso I deste
artigo será também encaminhado pelos Municípios ao respectivo
Estado.
§ 2' O relatório de gestão do Mínistério da Saúde será submetido ao Conselho Nacional de Saúde, acompanhado dos relatórios
previstos na alínea b do inciso I deste artigo.
§ 3' O relatório de gestão compõe-se dos seguintes elementos:
I - programação e execução física e financeira do orçamento,
de projetos, de planos e de atividades;
II - comprovação dos resultados alcançados quanto à execução do plano de saúde de que trata o inciso IH do art. 4' da Lei n"
8.142, de 1990;
IH - demonstração do quantitativo de recursos financeiros próprios aplicados no setor saúde, bem como das transferências recebidas
de outras instàncias do SUS;
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IV
documentos adicionais avaliados nos órgãos colegiados de
deliberação própria do SUS.
Art. 72 Os órgãos do SNA exercerão atividades de controle
avaliação e auditoria nas entidades privadas, com ou sem fins IUcra~
tivos, com as quais a respectiva direção do SUS tiver celebrado
contrato ou convênio para realização de serviços de assistência à
saúde.
Art. 82 É vedado aos dirigentes e servidores dos órgãos que
compõem o SNA e aos membros das Comissões Corregedoras serem
proprietário, dirigente, acionista ou sócio quotista de entidades que
prestem serviços de saúde no âmbito do SUS.
Art. 9º A direção do SUS em cada nível de governo apresentará,
trimestralmente, ao Conselho de Saúde correspondente e em audiência pública, nas Câmaras de Vereadores e nas Assembléias Legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado
contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos
aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como
sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria,
contratada ou conveniada.
Art. 10. Em caso de qualquer irregularidade, assegurado o
direito de defesa, o órgão competente do SNA encaminhará, segundo
a forma de transferência do recurso prevista o art. 6º, relatório ao
respectivo Conselho de Saúde e ao DCAA, sem prejuízo de outras
providências previstas nas normas do Estado ou Município.
Art. 11. Os órgãos do SUS e as entidades privadas, que dele
participarem de forma complementar, ficam obrigados a prestar,
quando exigida, ao pessoal em exercício no SNA e a Comissão Corregedora, toda informação necessária ao desempenho das atividades de
controle, avaliação e auditoria, facilitando-lhes o acesso a documentos, pessoas e instalações.
Art. 12. Os Conselhos de Saúde, por maioria de seus membros,
poderão, motivadamente, recomendar, à discrição dos órgãos integrantes do SNA e da Comissão Corregedora Tripartite, a realização
de auditorias e avaliações especiais.
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Art. 13. O DCAA integrará a Secretaria de Assistência à Saúde
do Ministério da Saúde.
Art. 14. Fica o Ministro de Estado da Saúde autorizado a
expedir normas complementares a este decreto.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revoga-se o Decreto nº 1.105, de 6 de abril de 1994.
Brasília, 28 de setembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Adib Jatene

(71) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 1.853.010,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

Republicação
Do Anexo lI, por ter saído com incorreção quanto à programação dos
vaIores dele constantes.

o anexo está publicado no DO de 27.10.1995, pág.

17026.

(*1 PublicadonoDO de 27.9.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(9:4089,set. 1995).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4603-4609, out, 1995.

RETIFICAÇÕES

LEI
LEI W 9.112, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995 (*)
Dispõe sobre a exportação de bens senstoeie e serviços-diretamente vinculados.

Retificação

Na página 16056, 2' coluna, na redação dada no inciso II do art.

5º, onde se lê:
II - elaborar, utilizar...
Leia-se:
II -

elaborar, atualizar...

MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.145, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995 (**)
Dispõe sobre normas relativas MS contratos para produção de bens imóveis, e dá
outras providências.
(*)
(**)

Publicada noDO de 11.10.1995 (pág. 4232 deste volume).
Pnblicada noDO de 11.10.1995 (pág. 4247 deste volume).
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4611-4619, out. 1995.
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Retificação
Na página 16058, 2' coluna, na epígrafe, onde se lê:
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.445, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995.
leia-se:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.145, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995.
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.164, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995 (*)
Dispõe sobre crédito rural, e dá outras
providênáas.

Retificação
Na página 17021, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.177, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995 (**)
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

Retificação
Na página 17117, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se: Fernando
Henrique Cardoso, Pedro Malan, José Serra e Clóvis de Barros
Carvalho; e publica-se a seguir os anexos I e II porterem sido omitidos
no DO de 30.10.95
(*) Publicada noDO de 27.10.1995 (pág. 4361 deste volume).
(**) Publicada no DO de 30.10.1995 (pág. 4407 deste volume).

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4611-4619, out. 1995.
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ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2º)
I - Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo do Almirante de -Esquadra)

Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

0,733

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

0,600

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266

II - Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)

Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), Alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva

0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grwnete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da Reserva

0,040

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4611-4619, out. 1995.
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IH - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)

Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (Engajado) e 'I'aifeiro-Mor

0,143

'I'aífeiro-de-Primeira Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1!!
Classe (Especializados, Cursados e Engajados), Soldado-Clarimou
Corneteiro de 1!! Classe e Soldado Pára-Quedista (Engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 111 Classe
(Não-Especializados), Soldado do Exército (Especializado e Engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2ll Classe

0,082

Soldado do Exércitoe Soldado de 211 Classe (Engajados e Não-Especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 38 Classe

0,049

ANEXO II
I - Oficiais

Posto

Valor (R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00
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Posto

Valor (R$)

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

II - Praças Especiais

Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor (R$)
110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), Alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da
Reserva

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

16,20

Alunodo Colégio Naval e da EscolaPreparatória de Cadetes(demaisanos)

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação dePraças daReserva

12,00

IH - Praças

Graduação
Suboficial e Subtenente

Valor (R$)
110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (Engajado) e Taifeiro-Mor

42,00
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Graduação

Valor (R$)

'I'aifeiro-de-Primeira Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunda Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado
de 1~ Classe (Especializados, Cursados e Engajados), Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 1~ Classe e Soldado Pára-Quedista (Engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 11' Classe
(Não-Especializados), Soldado do Exército (Especializado e Engajado)
e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de Zn Classe

24,00

Soldado do Exército e Soldado de

2~

Classe (Engajados e Não-Especializados)

Soldado-Clarim ou Corneteiro de S" Classe

19,20
14,40

DECRETOS
DECRETO Nº 1.665, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995 (*)
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

Retificação
Na página 16058, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Besser Pereira
C*) Publicado naDO de 11.10.1995 (pág. 4472 deste volume).
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DECRETO N" 1.679, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995 (*)
Dispõe sobre o processo administrativo
de declaração de caducidade da concessão de
Zonas deProcessamento de Exportação (ZPE).

Retificação
No preâmbulo, onde se lê: «O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ...»
leia-se:

"o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ...»
DECRETOS NÃO NUMERADOS

(7) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1995 (**)
Homologa a demarcação administrativa da Reserva Indígena Ilha do Camaleão,
localizada no Estado do Amazonas.

Retificação
No art. 1", onde se lê: « ••• da Reserva Indígena Ilha do Camaleão,
localizada no Município de Anamã, no Estado do Amazonas, com ...»
leia-se:
«Art. 1º ... da Reserva Indígena ilha do Camaleão, do grupo
indígena Tukuna, localizada no Município de Anamã, no Estado do
Amazonas, com »
o ••

(*) Publicado no DO de 19.10.1995 (pág. 4513 deste volnroe).
("*) Publicado noDO de 4.7.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(7):2993,íu1. 1995).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4611-4619, ont. 1995.
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(12) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1995 (*)
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suple.
mentar no valor de R$ 2.693.580,00 (dois
milhões, seiscentos e nooenta e três mil, quinhentos e oitenta reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republica-se o anexo II por ter saído com incorreção.

Os anexos estão publicados noDO de 5.10.95, págs. 15635/15636.

(50) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995 (**)
Declara extinta, por manifestação expressa da interessada, a concessão outorgada
à Radio Poty 8A

Retificação
Nas assinaturas, leia-se:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira

(*) PublicadonoDO de 8.8.1995(v. Coleção das Leis. Brasília, 187(8): 3492, ago.1995).
(**) Publicado no DO de 20.10.1995 (pág. 4576 deste volume).

ColoLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4611-4619, out. 1995.

4619
(51) DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1995 (*)
Declara extinta, por manifestação expressa da interessada, a concessão outorgada
à Rádio Jornal do Brasil Ltda.

Retificação
Nas assinaturas, leia-se:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Xavier Ferreira
(*)

Publicado no DO de 20.10.1995 (pág. 4577 deste volume).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4611-4619, out, 1995.
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importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 27 de outobro de 1995.

4362

1.166 - Medida Provisória de 26 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PISlPasep e Cofine nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de
outubro de 1995.

4369

1.167 - Medida Provisória de 26 de outubro de 1995 -Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 111 do art. 22 da Lei nl!
8.212. de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 27 de outubro de 1995.

4371

1.168 - Medida Provisória de 26 de outubro de 1995 -Dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nQ 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria, constantes da Lei nl!8.177, de 1'1 de março
de 1991, e da Lei n!! 8.249. de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 311
da Lei n ll 8.249/91. Publicada no DO de 27 de outubro de 1995.............

4375

1.169 - 'Medida Provisória de 26 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 27 de outubro de 1995.....

4377

1.170 - Medida Provisória de 26 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a
aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empréstimos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos Fundos de Investimentos do Nordeste e da Amazônia e doFundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, e com recursos das Operações Oficiais de
Crédito, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de outubro
de 1995.

4379

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4626
1.171 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1995 - Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de outubro de 1995. Edição Extra.

4383

1.172 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1995 - Dá nova redação ao
§ 311 do art. 52 da Lei nl! 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada noDO de 28 de outubro de 1995. Edição
Extra.

4388

1.173 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1995 - Acresce parágrafo
ao art. 57 da Lei 0 2 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública, e dá outras providências. Publicada no no de 28 de outubro de 1995. Edição Extra.

4389

1.174 - Medidá Provisória de 27 de outubro de 1995 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para aRenovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de outubro de 1995.

4390

1.175 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1995.- Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de outubro
de 1995.

4397

1.176 - MedidaProvis6ria de27 de outubro de 1995 -Dispõe sobre o número
de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas, existentes nos 6rgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de outubro de 1995.

4404

1.177 - Medida Provis6ria de 27 de outubro de 1995 - Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças ATInadas e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de outubro de 1995....................................................................

4407

Retificada no DO de 31 de outubro de 1995.

4612

DECRETOS LEGISLATIVOS
122 -

Decreto Legislativo de 2 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Macau, celebrado em Macau, em 15 de
julho de 1994. Publicado no DO de 3 de outubro de 1995.

4409

123 -

Decreto Legislativo de 2 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Convênio de Seguridade Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, assinado em Madri, em 16 de maio
de 1991, bem como das Notas Diplomáticas trocadas em maio e junho
de 1992, com a nova versão para o art. 42 desse ato internacional.
Publicado no DO de 3 de outubro de 1995.

4410

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(l0):4621-4641, out. 1995.

4627
Decreto Legislativo de 2 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo, por Troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, em Camberra, em 22 de
agosto de 1994. Publicado no DO de 3 de outubro de 1995.
125 - Decreto Legislativo de 5 de outubro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Rondou Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Rondou do
Pará, Estado do Pará. Publicado no DO de 6 de outubro de 1995.

124 -

4411

4412

126 -

Decreto Legislativo de 5 de outubro de 1995 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Sociedade Vera Cruz Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Gcianésia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 6 de outubro de 1995. ......

4413

127 -

Decreto Legislativo de 5 de outubro de 1995 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Televisão Itapoan S.A. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia. Publicado noDO de 6 de outubro de 1995.

4414

128 -

Decreto Legislativo de 5 de outubro de 1995 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Educadora de Ipiaú Ltda. para explorara serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ipiaú,
Estado da Bahia. Publicado naDO de 6 de outubro de 1995. ........

4414

129 -

Decreto Legislativo de 5 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria
Contratual, concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercado Comum
do Sul (Mercosul), assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994. Publicado no DO de 6 de outubro de 1995.

4415

130 -

Decreto Legislativo de 5 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 12 de setembro de
1994. Publicado no DO de 6 de outubro de 1995.

4416

131 -

Decreto Legislativo de 5 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de outubro de 1994.
Publicado no DO de 6 de outubro de 1995.

4417

Decreto Legislativo de 20 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo, por Troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasília,
em 22 de março de 1994. Publicado no DO de 23 de outubro de 1995. .

4418

132 -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4628
133 -

Decreto Legislativo de 20 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo sobre Doação Cultural Japonesa, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em
30 de maio de 1995. Publicado no DO de 23 de outubro de 1995.

4419

134 -

Decreto Legislativo de 20 de outubro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo de Alteração do Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, em Brasília, em 10 de outubro de 1994.
Publicado no DO de 23 de outubro de 1995.

4420

135 -

Decreto Legislativo de 27 de outubro de 1995 - Homologa o ato do
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de
papel-moeda, no exercício de 1990, no valor de Cr$ 461.300.000.000,00
(quatrocentos e sessenta e um bilhões e trezentos milhões de cruzeiros).
Publicado no DO de 30 de outubro de 1995.

4421

136 -

Decreto Legislativo de 27 de outubro de 1995 - Homologa o ato do
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de
papel-moeda, no exercício de 1991, no valor de Cr$ 1.822.000.000.000,00
(um trilhão e oitocentos e vinte e dois bilhões de cruzeiros). Publicado
no DO de 30 de outubro de 1995...............................................................

4422

RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
3 -

Resolução de 19 de outubro de 1995 -Estende à comissão que menciona
o disposto no inciso I do art. 20. da Resolução n\! 2, de 1995~CN.
Publicada no DO de 23 de outubro de 1995...................................

4423

RESOLUÇÕES
46 -

47 -

48 -

Resolução de 5 de outubro de 1995 - Autoriza a Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD) a contratar operação de crédito externo, no valor
equivalente a até US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), com garantia da União. Publicada no DO de 6
de outubro de 1995.

4425

Resolução de 6 de outubro de 1995 - Autoriza o Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar) a contratar operação de crédito junto à Financiadora
de Estudos e Projetos (Fínep), no valor de R$ 10.630.911,30 (dez
milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e onze reais e trinta centavos), para aquisição e instalação de equipamentos e material permanente, destinados ao Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).
Publicada no DO de 9 de outubro de 1995...............................................

4427

Resolução de 9 de outubro de 1995 - Homologa os aditivos contratuais
ao Contrato de Empréstimo n2 001/92, de 30 de junho de 1992, celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A. Publicada no DO de 10 de outubro de 1995.

4429

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4629
49 -

Resolução de 9 de outubro de 1995 - Suspende a execução dos Decretos-Leis nss 2.445, de 29 de junho de 1988, e 2.449, de 21 de julho de
1988. Publicada no DO de 10 de outubro de 1995.

4429

Resolução de 9 de outubro de 1995 - Suspende a execução de dispositivos do Decreto-Lei 0 2 2.288, de 23 de julho de 1986. Publicada no DO
de 10 de outubro de 1995...........................................................................

4430

Resolução de 10 de outubro de 1995 - Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt für
Wiederaufbau-KfW, com o aval da União, no valor de R$ 9.396.495,00
(nove milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e
cinco reais), equivalentes a DM 15.000.000,00 (quinze milhões de
marcos alemães) em 12 de julho de 1994, e a conceder contragarantia.
Publicada no DO de 11 de outubro de 1995.

4431

Resolução de 27 de outubro de 1995 - Dá nova redação à alínea g do
art. 22 da Resolução n 2 20, de 1995, do Senado Federal. Publicada no
DO de 30 de outubro de 1995.

4433

Resolução de 27 de outubro de 1995 -Autoriza a Prefeitura Municipal
de Guarulhos (SP) a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de Guarulhos (LFI'M-GRS), cujos
recursos serão destinados à liquidação de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Município. Publicada no DO de 30 de
outubro de 1995.

4435

54 -

Resolução de 27 de outubro de 1995 - Autoriza o Estado do Ceará a
elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite previsto no
art. 49 da Resolução n 2 11, de 1994, do Senado Federal, e a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Nordeste S.A. (BNB), no valor de
R$ 38.597.412,00, equivalentes a US$ 42,602,000.00, ao câmbio de 31
de maio de 1995. Publicada no DO de 30 de outubro de 1995................

4437

55 -

Resolução de 27 de outubro de 1995 - Autoriza o Estado do Ceará a
elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite previsto no
art. 42 da Resolução nl! lI, de 1994, do Senado Federal, e a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de
R$ 703.832,19. Publicada noDO de 30 de outubro de 1995...................

4439

50 -

51 -

52 -

53 -

DECRETOS
1.653 - Decreto de 3 de outubro de 1995 - Altera os valores constantes do
anexo do Decreto n'' 1.583, de 3 de agosto de 1995, que dispõe sobre a
programação orçamentária e fmanceira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, e dá outras providências. Publicado no PO de 4 de outubro de
1995.

4443

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out, 1995.

4630
1.654 - Decreto de 3 de outubro de 1995 - Altera dispositivos do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4), aprovado pelo Decreto n290.608,
de 4 de dezembro de 1984. Publicado no DO de 4 de outubro de 1995.

4444

1.655 - Decreto de 3 de outubro de 1995 - Define a competência da Polícia
Rodoviária Federal e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de
outubro de 1995.

4445

1.656 - Decreto de 3 de outubro de 1995 - Dá nova redação aos arts. 2º, 52
e 13 do Decreto n" 343, de 19 de novembro de 1991, altera dispositivos
do Decreto n" 71.733, de 18 de janeiro de 1973, que dispõem sobre
diárias de servidores da Administração Pública Federal, no País e no
exterior, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de outubro de

1995.............................................................................................................

4447

1.657 - Decreto de 4 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 5 de outubro

de 1995........................................................................................................

4454

1.658 - Decreto de 5 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a realização de
concursos públicos e nomeação para cargos de provimento efetivo e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de outubro de 1995............

4455

1.659 - Decreto de 5 de outubro de 1995 -Altera dispositivos do Decreto n"
1.587, de 8 de agosto de 1995, que dispõe sobre o custeio de estada dos
servidores que menciona. Publicado no DO de 6 de outubro de 1995. ..

4459

1.660 - Decreto de 5 de outubro de 1995 -Altera o art. 8"do Decreto n" 980,
de 11 de novembro de 1993, que dispõe sobre a cessão de uso e a
administração de imóveis residenciais de propriedade da União a
agentes políticos e servidores públicos federais. Publicado no DO de 6
de outubro de 1995.

4457

1.661 - Decreto de 6 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 196211980, n Q
13, entre Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro de 1994. Publicado no
DO de 9 de outubro de 1995......................................................................

4458

1.662 - Decreto de 6 de outubro de 1995 - Aprova o Regulamento de
fiscalização de produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que
os fabriquem e/ou comercializem e dá outras providências. Publicado
no DO de 9 de outubro de 1995.................................................................

4459

1.663 - Decreto de 6 de outubro- de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação no Domínio do Turismo, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, de 11 de
dezembro de 1991. Publicado no DO de 9 de outubro de 1995.

4468

1.664 - Decreto de 9 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995,
relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de outubro de 1995.

4469

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4631
1.665 - Decreto de 10 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1995
.
Retificado no DO de 13 de outubro de 1995
..
1.666 - Decreto de 10 de outubro de 1995 - Promulga os Convênios Constitutivo e-de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos
(Fumin), celebrados, em 11 de fevereiro de 1992, entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e os países doadores, entre os quais o
Brasil. Publicado no DO de 11 de outubro de 1995
.

4472
4616

4473

1.667 - Decreto de 10 de outubro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Serviços Aéreos, entre,o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo Federal da Austria, de 16 de julho de 1993. Publicado no DO
de 11 de outubro de 1995
.

4474

1.668 - Decreto de 11 de outubro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Financeira para o Empreendimento "Projetos Demonstrativos», entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Federal da Alemanha, de 6 de abril de 1995. Publicado
no DO de 13 de outubro de 1995
.

4475

1.669 - Decreto de 11 de outubro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Financeira para o Empreendimento Proteção da Mata
Atlântica-Paraná, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha, de 6 de abril de 1995.
Publicado no DO de 13 de outubro de 1995
.

4476

1.670 - Decreto de 11 de outubro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Comércio e Cooperação Econômica, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bulgária, de 13 de
setembro de 1993. Publicado no DO de 13 de outubro de 1995
..

4477

1.671 - Decreto de 11 de outubro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Financeira para o Empreendimento «Projeto Integrado de
Proteção das Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal/Demarcação de Terras Indígenas», entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, de 6 de
abril de 1995. Publicado no DO de 13 de outubro de 1995
..

4478

1.672 - Decreto de 11 de outubro de 1995 -Altera dispositivos do Decreto
n.. . 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a unificação dos
recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação
pertinente. Publicado no DO de 13 de outubro de 1995
.

4479

1.673 - Decreto de 11 de outubro de 1995 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Cultura e dá outras providências. Publicado no
DO de 13 de outubro de 1995
.

4480

1.674 - Decreto de 13 de outubro de 1995 - Altera o art. 22 do Decreto n2
1.636, de 14 de setembro de 1995, que instituiu a hora de verão, em
parte do Território Nacional, no período que indica. Publicado no DO
de 14 de outubro de 1995
.

4497

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4632
1.675 - Decreto de 13 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o Programa de
Ação Social em Saneamento (Prosege) e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de outubro de 1995.

4497

1.676 - Decreto de 17 de outubro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação Financeira para o Empreendimento «Estudos Técnico,
Econômico e de Impacto Ambiental para a Melhoria do Transporte de
Carga e Passageiros, no Corredor Rio de Janeiro/São Paulo/Campinas,
inclusive em seus Acessos aos Portos da Região». entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha, de 6 de abril de 1995. Publicado no DO de 18 de outubro de
1995.............................................................................................................

4500

1.677 - Decreto de 18 de outubro de 1995 - Dá nova redação ao art. 32 do
Decreto n 2 1.503, de 25 de maio de 1995, que inclui empresas no
Programa Nacional de Desestatização (PND). Publicado no DO de 19
de outubro de 1995.

4501

1.678 - Decreto de 18 de outubro de 1995 - Altera a Tarifa Externa Comum
- TEC do Mercosul, anexa ao Decreto n Q 1.343, de 23 de dezembro de
1994. Publicado no DO de 19 de outubro de 1995...................................

4502

1.679 - Decreto de 18 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o processo
administrativo de declaração de caducidade da concessão de Zonas de
Processamento de Exportação (ZPE). Publicado no DO de 19 de outubro
de 1995........................................................................................................
Retificado no DO de 20 de outubro de 1995.

4513
4617

1.680 - Decreto de 18 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a competência, a
composição e o funcionamento do Conselho Consultivo da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
(Corde). Publicado no DO de 19 de outubro de 1995.

4519

1.681 - Decreto de 23 de outubro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Comércio e Cooperação Econômica, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Tcheca, de 25 de abril
de 1994. Publicado no DO de 24 de outubro de 1995.

4521

1.682 - Decreto de 24 de outubro de 1995 - Acresce ao Quadro «BsMilitares» da Tabela de Escalonamento Vertical, do Anexo I ao Decreto n"
71.733, de 18 de janeiro de 1973, o índice de indenização de representação que menciona. Publicado no DO de 25 de outubro de 1995....

4522

1.683 - Decreto de 25 de outubro de 1995 - Dá nova redação ao art. 91 do
Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decreto
n 2 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Publicado no DO de 26 de outubro
de 1995........................................................................................................

4523

1.684 - Decreto de 26 de outubro de 1995 - Dá nova redação a dispositivos
do Decreto n 2 1.648, de 27 de setembro de 1995, que dispõe sobre a
participação de servidores públicos federais em conferências, congressos ou outros eventos similares, que se realizarem no País. Publicado
no DO de 27 de outubro de 1995...............................................................

4524

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4633
1.685 -

Decreto de 26 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a execução, no

território nacional, da Resolução 0 2 1.015 (1995) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que prorroga, até 18 de março de 1996, o
levantamento parcial das sanções contra a Iugoslávia. Publicado no DO
de 27 de outubro de 1995.

4525

1.686 - Decreto de 26 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o acervo patrimonial da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1995.

4526

DECRETOS NÃONUMERADOS
(1) -

Decreto de 28 de setembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas de Goiás
S.A. (Celg), as áreas de terra que menciona. Publicado no DO de 2 de
outubro de 1995..........................................................................................

4529

(2) -

Decreto de 3 de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra dos Faxinais,
situado no Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de outubro de 1995.

4530

(3) -

Decreto de 3 de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sitio Muquém,
situado no Município de Tejuçuoca, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de outubro de 1995.

4531

(4) -

Decreto de 3 de outubro de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fms de desapropriação, em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas
S.A. (Escelsa), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 4 de
outubro de 1995.
(5) - Decreto de 3 de outubro de 1995 - Declara de utilidade pública para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 4 de outubro de 1995.
(6) - Decreto de 3 de outubro de 1995 -Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força
e Luz (CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 4
de outubro de 1995.
(7) -

Decreto de 3 de outubro de 1995 - Restabelece o título de Utilidade
Pública Federal. Publicado no DO de 4 de outubro de 1995.

Decreto de 3 de outubro de 1995 - Cria o Comitê do Prêmio Direitos
Humanos e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de outubro
de 1995.
(9) - Decreto de 3 de outubro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 144.292.569,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 4 de outubro
de 1995.

4532

4534

4535
4536

(8) -

4537

4538

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4634
(lO) -

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Engenho
da Pontinha - Gleba 3, situado no Município de Barro Alto, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de outubro de

1995

,.........................................

4539

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Curimatã / Cacheeirado Fogo, situado no Município de Independência, Estado do Ceará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995....

4540

(12) -

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cipó,
situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995........................

4541

(13) -

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Várzea da Cacimba e Jardim, situados no Município de Independência,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
outubro de 1995
"
:
"................

4542

(14) -

Decreto de 4de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de refor-ma agrária, o imóvel rural denominado Jucá Grosso,
situado na Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995
,

4543

(15) -

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Juazeiro,
situado no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995........................

4544

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 1.468.705,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995.

4545

(17) -

Decreto de 4 de outubro de 1995 ""'"":' Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério das Relações: Exteriores, crédito suplementar
no valor de R$ 695.914,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995.

4546

(18) -

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 3.583.500,00 para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado noDO de 5 d,eoutubro de 1995..............

4547

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 750.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995.

4548

(11) -

(16) -

(19) -

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, OUt. 1995.

4635
(20) -

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 603.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de outubro

de 1995.
(21) -

4548

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 1.947.636,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de outubro

de 1995.
(22) -

4549

Decreto de 4 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 11.103.200,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de outubro de 1995.

4550

(23) --:' Decreto de 5 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o ingresso do Banco
Comercial S.A (Uruguai) no Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de outubro de 1995.

4551

(24) -

Decreto de 5 de outubro de 1995 - Autoriza o Banco de Boston S.A.,
a constituir uma companhia hipotecária, e dá outras providências.

Publicado no DO de 6 de outubro de 1995.

4552

(25) -

Decreto de 5 de outubro de 1995 - Dá nova redação ao parágrafo
único do art. 11:1 do Decreto de 30 de novembro de 1993, que dispõesobre
declaração de utilidade pública, para fina de desapropriação, em favor
da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), da área de terra que
menciona. Publicado no DO 6 de outubro de 1995.

4552

(26) -

Decreto de 10 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 4.516,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de outubro de 1995.

4553

(27) -

Decreto de 10 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 3.200.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 11 de outubro de 1995.

(28) -

(29) -

4554

Decreto de 10 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 882.276,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 11 de outubro de 1995.

4555

Decreto de 11 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Tramandaí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 13 de outubro de 1995.

4556
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4636
(30) -

Decreto de 11 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Mossoró
Rádio Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Mossor6, Estado do Rio Grande do Norte.
Publicado no no de 13 de outubro de 1995.

(31) -

Decreto de 11 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Itaúna S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais. Publicado
no DO de 13 de outubro de 1995.
Decreto de 11 de outubro de 1995 -Renova a concessão da Santarém
Rádio e TV Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Santarém, Estado do Pará. Publicado no DO de
13 de outubro de 1995.
Decreto de 11 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Ouro Branco Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Currais Novos, Estado do Rio Grande do
Norte. Publicado no DO de 13 de outubro de 1995.
Decreto de 11 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de Mirassol D'Oeste Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mirassol D'Oeste, Estado
do Mato Grosso. Publicado no DO de 13 de outubro de 1995.................
Decreto de 11 de outubro de 1995 -Renova a concessão da Sociedade
Rádio Clube de Corumbá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso
do Sul. Publicado no DO de 13 de outubro de 1995.
Decreto de 13 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Progresso de Alta Floresta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato
Grosso. Publicado noDO de 14 de outubro de 1995. Edição Extra.
Decreto de 13 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
São Carlos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Carlos, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 14 de outubro de 1995. Edição Extra..................
Decreto de 13 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio A
Voz do Serid6 Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Caicõ, Estado do Rio Grande do Norte.
Publicado no DO de 14 de outubro de 1995. Edição Extra.....................
Decreto de 13 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Meridional Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 14 de outubro de 1995. Edição Extra.....
Decreto de 16 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 16.691.281,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de outubro
de 1995........................................................................................................

(32) -

(33) -

(34) -

(35) -

(36) -

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4557

4558

4559

4569

4560

4561

4562

4563

4564

4565

4566

4637
Decreto de 16 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar
no valor de R$ 1.005.171,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de outubro de 1995.

4567

(42) -

Decreto de 16 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
de R$ 1.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de outubro de 1995.

4568

(43) -

Decreto de 17 de outubro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul,
com sede na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo
Publicado no DO de 18 de outubro de 1995.

4569

(44) -

Decreto de 18 de outubro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação de Saúde Mental Infantil de Goiás, com sede na Cidade de
Goiânia, e outras entidades. Publicado no DO de 19 de outubro de 1995.

4570

(45) -

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social, em favor do Supremo Tribunal Federal e da Justiça
Militar, crédito suplementar no valor de R$ 2.200.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20
de outubro de 1995.

4571

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 5.266.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de outubro de 1995.

4572

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
de R$ 16.786.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 20 de outubro de 1995.

4573

(48) -

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que
menciona. Publicado naDO de 20 de outubro de 1995...........................

4574

(49) -

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 20 de
outubro de 1995..........................................................................................

4575

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Declara extinta, por manifestação expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Poty
S.A. Publicado no DO de 20 de outubro de 1995...................................

4576

(41) -

(46) -

(47) -

(50) -

Retificado no DO de 23 de outubro de 1995.

4619

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4638
(51) -

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Declara extinta, por manifestação
expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Jornal do
Brasil Ltda. Publicado no DO de 20 de outubro de 1995........................
Retificado no no de 23 de outubro de 1995.

(52) -

(53) -

(54) -

4577
4619

Decreto de 20 de outubro de 1995 - Institui Grupo de Trabalho, para
os fins que especifica, e dá outras providências. Publicado no DO de 24
de outubro de 1995.

4577

Decreto de 23 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no
DO de 24 de outubro de 1995....................................................................

4579

Decreto de 23 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 24 de outubro de 1995.

4580

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar
no valor de R$ 5.801.730,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de 1995.

4581

(56) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$190.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro de 1995.

4582

(57) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 184.973,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de outubro
de 1995........................................................................................................

4582

(58) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$42.565.136,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26
de outubro de 1995.

4583

(59) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da república, crédito suplementar no
valor de R$ 117.634,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no no de 26 de outubro de 1995.

4584

(60) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementarno valor de R$ 151.004.885,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de outubro de
1995.............................................................................................................

4585

(55) -
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4639
(61) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Farmácia da Faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo
(SP). Publicado no DO de 26 de outubro de 1995.

4586

(62) -

Decreto de 26 de outubro de 1995 - Autoriza Q funcionamento do
Curso de Administração da Escola de Administração Mauá, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 26
de outubro de 1995.

4587

(63) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Pomerode Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina. Publicado
no DO de 26 de outubro de 1995.

4588

(64) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Nova Sumaré Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 26 de outubro de 1995.

4589

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, com sede na
Cidade de Curitiba (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 26 de
outubro de 1995.

4590

(66) -

Decreto de 25 de outubro de 1995 - Cassa a declaração de utilidade
pública do Ambulatório Dom Joaquim, com sede na Cidade de
Brusque (SC), e outras entidades. Publicado no DO de 26 de outubro
de 1995
".................................................................................

4591

(67) -

Decreto de 26 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 48.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de outubro de 1995. ..

4595

(68) -

Decreto de 30 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Federal, crédito especial até o limite de
R$ 9.276.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1995.......................

4596

Decreto de 30 de outubro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 8.606.800,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 31 de outubro de 1995.

4597

(70) -

Decreto de 30 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar
no valor de R$ 2.325.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1995.

4598

(7l) -

Decreto de 30 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar
no valor de R$ 74.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1995.

4598

(65) -

(69) -
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4640
(72) -

Decreto de 30 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 201.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1995.......

4599

(73) -

Decreto de 30 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás), crédito suplementar, para o fins que especifica. Publicado noDO de 31 de outubro
de 1995.

4600

REPUBLICAÇÕES
DECRETO
1.651 - Decreto de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema
Nacional de auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde. Publicado
no DO de 29 de setembro de 1995 e republicado no no de 2 de outubro
de 1995
.

4603

DECRETO NÃO NUlIIERADO
(71) -

Decreto de 26 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 1.853.010,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de setembro de 1995 e republicado
no DO de 27 de outubro de 1995...............................................................

4609

RETIFICAÇÕES
LEI
9.112 - Lei de 10 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a exportação de bens
sensíveis e serviços diretamente vinculados. Publicada no DO de 11 de
outubro de 1995.
Retificada no DO de 18 de outubro de 1995.

4232
4611

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.145 - Medida Provisória de 10 de outubro de 1995 - Dispõe sobre normas
relativas aos contratos para produção de bens imóveis, e dá outras
providências. Publicada noDO de 11 de outubro de 1995.
Retificada no DO de 13 de outubro de 1995.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, out. 1995.

4247
4611

4641
1.164 - Medida Provisória de 26 de outubro de 1995 - Dispõe sobre crédito
rural, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de outubro de

1995.............................................................................................................
Retificada no no de 30 de outubro de 1995.
1.177 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1995 - Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de outubro de 1995.

Retificada no DO de 31 de outubro de 1995.

4361
4612

4407

4612

DECRETOS
1.665 - Decreto de 10 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1995.

Retificado no DO de 13 de outubro de 1995.

4472
4616

1.679
- Decreto de 18 de outubro de 1995 - Dispõe sobre o processo
administrativo de declaração de caducidade da concessão de Zonas
de Processamento de Exportação (ZPE). Publicado no DO de 19 de
outubro de 1995.

Retificado no DO de 20 de outubro de 1995.

4513
4617

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(7)· -

Decreto de 3 de julho de 1995 - Homologa a demarcação administrativa da Reserva Indígena Ilha do Camaleão, localizada no Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 4 de julho de 1995 e retificado no DO
de 24 de outubro de 1995...........................................................................

4617

(12) -

Decreto de 7 de agosto de 1995 -Abre aos Orçamentos da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 2,693.580,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais), para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 8 de agosto de 1995 e retificado no DO
de 5 de outubro de 1995.............................................................................

4618

(50) -

Decreto de 19 de outubro de 1995 - Declara extinta, por manifestação
expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Poty S.A.
Publicado no DO de 20 de outubro de 1995.
Retificado no DO de 23 de outubro de 1995

(51) -

Decreto de 19 de outubro de 1995 -Declara extinta, por manifestação
expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Jornal do
Brasil Ltda. Publicado no DO de 20 de outubro de 1995........................
Retificado no DO de 23 de outubro de 1995

4576
4618

4577
4619

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4621-4641, oul. 1995.

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABRIGO À VEUITCE DESEMPARADA AUTA LOUREIRO MACHADO.
CARIACICA (ES)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.
(7) Decreto de 3 de outubro de 1995

4536

AÇÃO SOCIAL DE JOINVILLE. JOINVILLE (SC)
-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

AÇÃOSOCIALNOSSASENHORADECOPACABANARIODEJANEIRO(RJ)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.
(7) Decreto de 3 de outubro de 1995

4536

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS
PREFER1!:NCIAS OUTORGADAS NO PERíODO 1962/1980 N" 13.
-

Décimo Oitavo Protocolo Adicional. Brasil. Venezuela.

Decreton!! 1.661. de 6 de outubro de 1995........................................

4458

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO PARA O COMBATE AO TRÁFICO
ILíCITO DE MADEIRA. BRASIL E PARAGUAI
-

'Iexto - Aprovação. Brasil e Paraguai.

Decreto Legislativo n!! 130. de 5 de outubro de 1995........................

4416

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4644
ACORDO DE CooPERAÇÃOPARAAPREVENÇÃO AOUSO E COMBATE
À PRODUÇÃO E AO TRÁFIco ILíCITO DE ENTORPECENTES E
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
- 'Iexto - Aprovação. Brasil e Rússia.
Decreto Legislativo nº 131, de 5 de outubro de 1995

4417

ACORDO SOBRE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA
-

Promulgação. Brasil. Bulgária.

Decreto n~ 1.670, de 11 de outubro de 1995.......................................
Brasil. República Tcheca.

4477

Decreto n Q 1.681, de 23 de outubro de 1995.......................................

4521

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O EMPREENDIMENTO "ESTUDOS TÉCNICO, ECONÔMICO E DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE DE
CARGA E PASSAGEIRO NO CORREDOR RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/CAMPINAS, INCLUSIVE EM SEUS ACESSOS
AOS PORTOS DA REGIÃO"
-

Promulgação. Brasil. Alemanha.

Decretonº 1.676, de 17 de outubro de 1995.......................................

4500

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O EMPREENDIMENTO "PROJETOS DEMONSTRATIVOS"
-

Promulgação. Brasil. Alemanha.

Decreto n' 1.668, de 11 de outubro de 1995.......................................

4475

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O EMPREENDIMENTO "PROJETO INTEGRADO DE PROTEÇÃO DAS TERRAS
E POPULAÇÔES INDíGENAS DAAMAZÓNIA LEGAL / DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDíGENAS".
-

Promulgação. Brasil. Alemanha.

Decreto n e 1.671, de 11 de outubro de 1995.......................................

4478

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O EMPREENDIMENTO "PROTEÇÃO DA MATAATLÂNTICA-PARANÁ"
-

Promulgação. Brasil Alemanha.

Decreto n' 1.669, de 11 de outubro de 1995.......................................

4476

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO NO DOMíNIO DO TURISMO

-

Promulgação. Brasil. Itália.
Decreto n Q 1.663, de 6 de outubro de 1995.........................................

Co\. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília,187(1O):4643-4702, out. 1995.

4468

4645
ACORDOSOBRE DOAÇÃO CULTURAL JAPONESA

- Texto - Aprovação. Brasil e Japão.
DecretoLegislativo n" 133. de 20 de outubro de 1995

4419

ACORDOSOBRE SERVIÇOS AÉREOS
-

Promulgação. Brasil. Áustria.
Decreto n!l1.667, de 10 de outubro de 1995......................................

4474

ACORDOSOBRE TRANSPORTE AÉREO
-

Brasil e Macau.

DecretoLegislativo n'! 122, de 2 de outubro de 1995........................

4409

ACORDOSOBRE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO
-

Protocolo de Alteração. Brasil e Portugal.
DecretoLegislativo n~ 134, de 20 de outubro de 1995

4420

ACORDQ,PORTROCA DE NOTAS, SOBREO EXERCíCIO DEATIVIDADES
REMUNERADAS POR PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL
DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATNO E TÉCNICO
-

-

Texto - Aprovação. Brasil e Austrália.
Decreto Legislativo n~124. de 2 de outubro de 1995.........................
Texto - Aprovação. Brasil e Dinamarca.
DecretoLegislativo n!!132, de 20 de outubro de 1995

4411

4418

AÇÚCAR
-

Abastecimento. Estoque.
Medida Provisória n~ 1.155, de 24 de outubro de 1995...................

4313

ADICIONAL AO FRETE PARAARENOVAÇÃO DO FUNDO DAMARINHA
MERCANTE (AFRMM)
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'" 1.174, de 27 de outubro de 1995...................

4390

ADMINISTRAÇÃO
- Curso de graduação - Autorização. São Paulo (SP). Escola de
Administração Mauá.
(62) Decreto de 26 de julho de 1995

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
- Cargo efetivo. Nomeação. Concurso Público.
Decreton' 1.658, de 5 de outubro d.1995........................................

4587

4455

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4646
-

Cargo em comissão. Função gratificada. Quantitativo.
Medida Provisória n Q 1.176, de 27 de outubro de 1995....................
- Contrato. Licitação. Normas. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.173, de 27 de outubro de 1995....................
- Créditos. Cadastro - Regulamentação.
Medida Provisória n~ 1.175, de 27 de outubro de 1995....................
- Entidade -Extinção - Dissolução. Encargos. Legislação-Alteração.
Medida Provisória n~ 1.172, de 27 de outubro de 1995....................
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
- Cargo em comissão - Criação - Reclassificação.
Medida Provisória n" 1.149, de 24 de outubro de 1995....................
ÁLCOOL
- Abastecimento. Estoque. Exportação.
Medida Provisória n Q 1.155, de 24 de outubro de 1995....................
ALEMANHA
- Acordo sobre Cooperação Financeira para o-Empreendimento
"Estudos Técnico, Econômico e de Impacto Ambiental para a
Melhoria do Transporte de Carga e Passageiro no Corredor Rio de
Janeiro/São Paulo/Campinas, inclusive em seus Acessos aos Portos
da Região". Brasil.
Decreto n'J.1.676, de 17 de outubro de 1995.......................................
- Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento
"Projetos Demonstrativos". Brasil.
Decreto n'!.1.668, de 11 de outubro de 1995.......................................
- Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento
"Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas
da Amazônia Legal/Demarcação de Terras Indígenas". Brasil.
Decreto n" 1.671, de 11 de outubro de 1995.......................................
- Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento
"Proteção da Mata Atlântica-Paraná". Brasil.
Decreto n'!.1.669, de 11 de outubro de 1995.......................................
AMAZÔNIA LEGAL
- Terras indígenas. Proteção. Demarcação. Cooperação fmanceira.
Acordo. Brasil. Alemanha.
Decreto n<.! 1.671, de 11 de outubro de 1995.......................................
AMBULATÓRIO DOM JOAQUIM. BRUSQUE (SC)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4404

4389
4397

4388

4256

4313

4500

4475

4478

4476

4478

4591

4647
ASSISTÊ:NCIA SOCIAL
-

Organização. Legislação - Alteração.

Medida Provisória n'l1.150, de 24 de outubro de 1995...................

4264

ASSISTÊ:NCIASOCIAL PAULO DE TARSO. RIO DE JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ABAE).RIO
DE JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO.
CAMPO GRANDE (MS)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.

(7) Decreto de 3 de outubro de 1995

4536

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE CLUBE DE MÃEs DE SÃO PAULO E ENSINO
ESPECIALIZADO AO EXCEPCIONAL. SÃO PAULO (SP)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS.
CURITIBA (PR)

-

Utilidade Pública - Declaração.
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4590

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DAS
MERCÊ:S. CURITIBA (PR)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇ~O A MATERNIDADE E_A INFÂNCIA DE
FRANCISCO BELTRAO. FRANCISCO BELTRAO (PR)

-

Utilidade Pública - Declaração.
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4590

ASSOCIAÇÃO DE ~ROTE_ÇÃO A MATE~IDAI!E E A INFÂNCIA DE
MATA DE SAO JOAO. MATA DE SAO JOAO (BA)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decrete de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

Col. Leis Rep. Fed. BraeiJ, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4648
ASSOCIAÇÃO DE SAúDE MENTAL INFANTIL DEGOIÁS. GOIÂNIA (GO)
- Utilidade Pública - Declaração.
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................

4570

ASSOCIAÇÃOEVANGÉIlCABENEFICENTE DEMONDAf. MONDAf (SC)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CONCEIÇÃO DEMACABÚ. CONCEIÇÃO
DE MACABÚ (RJ)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ASSOCIAÇÃO MENONITADE ASSISTllNCIASOCIAL.CUBlTIBA(PR)
- Utilidade Pública - Declaração.
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995

4590

ASSOCIAÇÃO NORDESTlNADE CRÉDITOE ASSISTllNCIARURALDA
PARAíBA(ANCAR). JOÃO PESSOA (PB)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ASSOCIAÇÃO NORDESTINADE CRÉDITOE ASSISTllNCIARURALDA
PERNAMBUCO(ANCAS). RECIFE (PE)
-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ASSOCIAÇÃO NORDESTINADE CRÉDITOE ASSISTllNCIARURALDE
VERSO.ARACAJU(SE)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(56) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ASSOCIAÇÃO NORDESTINADE CRÉDITOE ASSISTllNCIARURALDO
cEARA. FORTALEZA (CE)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ASSOCIAÇÃO NORDESTINADE CRÉDITOE ASSISTllNCIARURALDO
RIO GRANDEDO NORTE. NATAL (RN)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4649
ASSOCIAÇÃO NORDESTINA DE CRÉDITO E ASSIST.f!:NCIARURALDO
VERSO. TEREZINA (PI)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

A MATERNIDADE,
INFANCIA E ADOLESC.f!:NCIA. PETRÓPOLIS (RJ)

ASSOCIAÇ~O PARANAUENSE DE PROTEÇÃO

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
DO cEARÁ. FORTALEZA (CE)
- Utilidade Pública - Restabelecimento.
(7) Decreto de 3 de outubro de 1995..................................................

4536

ATIVIDADE REMUNERADA
- Corpo diplomático. Dependente. Acordo.

Brasil e Austrália.
Decreto Legislativo n!' 124, de 2 de outubro de 1995........................
Brasil e Dinamarca.
Decreto Legislativo n 2132, de 20 de outubro de 1995

ATO INTERNACIONAL
- Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/1980 - N2 13. Décimo Oitavo
Protocolo Adicional. Brasil. Venezuela.
Decreto n Q 1.661, de 6 de outubro de 1995........................................
- Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas. Brasil e Rússia.
Decreto Legislativo n~ 131, de 5 de outubro de 1995........................
- ACordo sobre Comércio e Cooperação Econômica. Brasil. Bulgária.
Decreto n° 1.670, de 11 de outubro de 1995......................................
-/-Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica. Brasil. República
Tcheca.
Decreto n~ 1.681, de 23 de outubro de 1995......................................
- Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento
"Estudos Técnico, Econômico e de Impacto Ambiental para a
Melhoria do Transporte de Carga e Passageiro no Corredor Rio de
Janeiro/São Paulo/Campinas, inclusive em seus Acessos aos Portos
da Região". Brasil. Alemanha.
Decreto n° 1.676, de 17 de outubro de 1995.....................................

4411
4418

4458

4417
4477

4521

4500

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702,out. 1995.

4650
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento
Projetos Demonstratiuos. Brasil. Alemanha.
Decreton!! 1.668, de 11 de outubro de 1995
.
Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento
"Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas
da Amazônia Legal/Demarcação de Terras Indígenas". Brasil.
Alemanha.
Decreto n!!1.671, de 11 de outubro de 1995
.
Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento
"Proteção da Mata Atlântica-Paraná", Brasil. Alemanha.
Decreto nº 1.669, de 11 de outubro de 1995
.
Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo. Brasil Itália.
Decreto n" 1.663, de 6 de outubro de 1995
.
Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de
Madeira. Brasil e Paraguai.
/Decreto Legislativo n" 130, de 5 de outubro de 1995
.
Acordo sobre Doação Cultural Japonesa. Brasil e Japão.
Decreto Legislativo n Q 133, de 20 de outubro de 1995
..
Acordo sobre Serviços Aéreos. Promulgação. Brasil. Áustria.
Decreto n" 1.667, de 10 de outubro de 1995
.
Acordo sobre Transporte Aéreo.
Decreto Legislativo n°· 122, de 2 de outubro de 1995
.
Acordo sobre Transporte e Navegação. Protocolo de Alteração.
Brasil e Portugal.
Decreto Legislativo n" 134, de 20 de outubro de 1995
..
Acordo, por Troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico. Brasil e Austrália.
Decreto Legislativo n" 124, de 2 de outubro de 1995
.
Acordo, por Troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico. Brasil e Dinamarca.
Decreto Legislativo n'l 132, de 20 de outubro de 1995
.
Convênio Constitutivo e de Administração do Fundo Multilateral
de Investimentos (Fumin).
Decreto n" 1.666, de 10 de outubro de 1995
.
Convêniode Seguridade Social. Notas Diplomáticas.Brasil e Espanha.
Decreto Legislativo n" 123, de 2 de outubro de 1995
.
Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em
Matéria Contratual. Mercosul.
Decreto Legislativo n"129, de 5 de outubro de 1995
.

CoI. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, auto 1995.

4475

4478
4476
4468
4416
4419
4474
4409
4420

4411

4418
4473
4410
4415

4651
ATO LEGAL
-

Execução - Suspensão.
Decreto-Lei n 2 2.288186. Dispositivos

Resolução n'! 50, de 9 de outubro de 1995.........................................
Decretos-Leis n's 2.445/88 e 2.449/88

4430

Resolução nO? 49, de 9 de outubro de 1995.........................................

4429

AUSTRÁLIA

-

Acordo, por Troca de Notas, sobre o Exercfcio de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico. 'Iexto - Aprovação.

Decreto. Legislativo n'" 124, de 2 de outubro de 1995........................

4411

ÁUSTRIA
- Acordo sobre Serviços Aéreos. Promulgação. Brasil.

Decreto n 21.667, de 10 de outubro de 1995......................................

4474

B
BANCO COMERCIAL S.A (URUGUAI)
-

Constituição.
(23) Decreto de 5 de outubro de 1995................................................

4551

BANCO DE BOSTON SA
- Constituição. Companhia hipotecária
(24) Decreto de 5 de outubro de 1995................................................

4552

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
- Convênio Constitutivo e de Administração do Fundo Multilateral
de Investimentos (Fumin).
Decreto nº 1.666, de 10 de outubro de 1995......................................

4473

BENS IMÓVEIS
-

Produção. Aquisição. Contrato. Normas.
Medida Provisória n 21.445, de 10 de outubro de 1995. (publicada
no DO de 11 de outubro de 1995)
(Retificada no DO de 13 de outubro de 1995)

4247
4611

Col. Leis Rep. Fed. Braail, Braailia, 187(10):4643-4702, out, 1995.

4652
BENS SENSÍVEIS

-

Exportação. Serviços.
Lei n 9 9.112, de 10 de outubro de 1995. (publicada no DO de 11 de
outubro de 1995)..................................................................................
(Retificada no DO de 18 de outubro de 1995).............................

4232
4611

BULGÁRIA
-

Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica. Brasil.

Decreto nl! 1.670, de 11 de outubro de 1995.......................................

4477

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)

-

Regulamentação.
Medida Provisória n' 1.175, de 27 de outubro de 1995....................

4397

CADIN use CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CAIXA DO TESOURO NACIONAL
-

Recursos. Unificação. Legislação - Alteração.

Decreto n'l1.672, de 11 de outubro de 1995.......................................

4479

cÂMARA DE COMÉRCIO DE PAíSES LATINO AMERICANOS. RIO DE
JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.
(7) Decreto de 3 de outubro de 1995

4536

cÂMARA DOS DEPUTADOS
-

Comissão Especial. Recursos hídricos. Irrigação. Orçamento.

Resolução CN·n<,J; 3, de 19 de outubro de 1995. (publicada noDO
de 23 de outubro de 1995)...................................................................
-

4423

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

Lei nl! 9.101, de fi de outubro de 1995................................................
(18) Decreto de 4 de outubro de 1995

4221
4547

(46) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4572

Col Leis Rep. Fed. Brasil, BraBília,187(1O):4643-4702, out. 1995.

4653
CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DE INVASÕES (CEl). BRASíLIA (DF)
Utilidade Pública - C8B88ção.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CAMPANHA DOS VOLUNTÁRIOS DO BEM LACTÁRIO E BERÇÁRIO
ANTONIO DE PÁDUA PORCIÚNCULA (RJ)
- Utilidade Pública - C8B88ção.
(66) Decrete de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

-

CARGO EFETIVO
- Nomeação.
Decreton' 1.658, de 5 de outubro de 1995........................................
CARGO EM COMISSÃO
- Criação. Ministério da Fazenda.
Medida Provisória nº 1.149, de 24 de outubro de 1995...................
- Criação. Reclassificação. Advocacia-Geral da União.
Medida Provisória nº 1.149, de 24 de outubro de 1995...................
- Quantitativo.
Medida Provisória n 21.176, de 27 de outubro de 1995...................
- Remanejamento.
Ministério da Educação e do Desporto.
Decreto n"" 1.665, de 10 de outubro de 1995. (publicado no DO
de 11 de outubro d.1995).
<Retificado no DO de 13 de outubro de 1995).
Ministério das Comunicações.
Decreto nº 1.657, de 4 de outubro de 1995........................................
CASA ASSISTENCIAL CAMINHO DA PAZ. CEDRAL (SP)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
CASA DA AMIZADE DE CAMBUQUIRA CAMBUQUIRA (MG)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
CASA DA GÁVEA RIO DE JANEIRO (RJ)
- Utilidade Pública - Declaração.
(65) Decreto de 25 de outubro d.1995..............................................
CASA DA SAMARITANA RIO DE JANEIRO (0)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4455

4256
4256
4404

4472
4616
4454

4591

4591

4590

4591

Col. Leia Rap. Fed. Braail, Braaília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4654
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÁS)
-

Programa Nacional de Desestatização Alteração.
Decreto nf! 1.677,

Inclusão. Legislação -

de 18 de outubro de 1995.......................................

4501

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. (ELETRONORTE)
-

Programa Nacional de Desestatização - Inclusão. Legislação Alteração.
Decreto nº 1.677, de 18 de outubro de 1995.......................................

4501

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. (ELETROSUL)
- Programa Nacional de Desestatízação - Inclusão. Legislação Alteração.
Decreto nº 1.677. de 18 de outubro de 1995.......................................

4501

CENTRO COMUNITÁRIO DA PARÓQUIA DE SANTA TEREZA.
PETRÓPOLIS (RJ)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CENTRO COMUNITÁRIO E CRECHE RIO PEQUENO. SÃO PAULO (SP)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CENTRO DE APOIO Ã PEQUENA E MÉDIA EMPRESA. RIO DE
JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

CENTRO DE ASSISTJi:NCIA SOCIAL DO DESTERRO. SÃO Luís (MA)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995
CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL. RECIFE (PE)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995
CENTRO DE ENSINO AZEVEDO. SÃO GONÇALO (RJ)
-

4591

4591

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995
CENTRO DE SERVIÇO SOCIAL DA PARóQUIA DE SANTANA SANTANA

4591

(SP)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4591

4655
CENTRO EDUCACIONALNOSSASENHORAAUXILIADORA. CAMPOS (RJ)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CENTRO INTERESCOLAR DE REABILITAÇÃO (CIR). BRASíLlA (DF)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CENTRO NEURO-PSICO·CIRURGIA (ClNEPSI). SÃO PAULO (SP)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CENTRO SOClAL MARIA MEDIANEIRA. FORTALEZA (CE)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

,..

4591

CíRCULO OPERÁRIO DO lPIRANGA. SÃO CABLOS (SP)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CLUBE DE OFICIAIS DA pOLíClA MILITAR. BRASILlA(DF)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CHESF ver COMPANHlAHIDROELÉTRlCADO SÃO FRANCISCO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- Art. 484 - Alteração.
Lei n' 9.113, de 16 de outubro de 1995
CÓDIGO NACIONAL DE TRÃNSITO
- Regulamento - Alteração.
Decreto n~ 1.683, de 25 de outubro de 1995......................................
COLÉGIO DA ORDEM DA COMPANHlA DE MARlA NOSSA SENHORA.
RIO DE JANEIRO (RJ)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................
COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO. ITAPECERICA (MG)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................
COLÉGIO ISRAELITA MOISÉS CHVORTS. RECIFE (PE)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................

4235

4523

4591

4591

4591

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4656
COLÉGIO JOSUÉ BEZERRA. POMBAL (PB)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA LUZ. GUARABlRA (PB)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO. AIMoRÉs (MG)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Derreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

COLÉGIO PARAGUAÇU DE l' E 2" GRAUS. PARAGUAÇU (MG)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

COLÉGIO SANTA CLARA. SANTARÉM (PA)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

cOLÉGIO SANTA DOROTÉlA BELO HORIZONTE (MG)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

COLÉGIO SANTAIZABEL. FORTALEZA (CE)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
DE BENS SENSíVEIS
-

Criação.

Lei n' 9.112, de 10 de outubro de 1995. (publicada no DO de 11 de
outubro de 1995).

4232

(Retificada no DO de 18 de outubro de 1995).............................

4611

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
-

Recursos hídricos. Irrigação. Orçamento.

Resolução CN-n~ 3, de 19 de outubro de 1995. (publicada naDO de
23 de outubro de 1995)........................................................................

Col. Leis Rep. Fed. Braail, Braailia,187(10):4643-4702, out. 1995.

4423

4657
OMPANHIA IDDROELÉTRICA DO

-

sxo FRANCISCO (CHESF)

Programa Nacional de Desestatízaçãc - Inclusão. Legislação Alteração.

Decreto n!' 1.677, de 18 de outubro de 1995......................................

4501

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
-

Operação financeira. Empréstimo externo. União Federal. Garantia.
Resolução n" 46, de 5 de outubro de 1995.........................................

4425

COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

Curso de graduação - Autorização. São Caetano do Sul (SP).
Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul.
(43) Decrete de 17 de outubro de 1995..............................................

4569

CONCURSO PúBLICO
- Cargo efetivo. Nomeação.

Decreto n~ 1.658, de 5 de outubro de 1995........................................

4455

CONFERftNCIA, CONGRESSO ver EVENTOS
CONSELHO CONSULTIVO DA COORDENADORIA NACIONAL PARA A
INTEGRAÇÃODAPESSOAPORI'AOORADE DEFlCIJi:NCIACCORDE)

-

Organização. Competência.
Decreto n'! 1.680, de 18 de outubro de 1995......................................

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS
- Hesduçõodo Consellwde Begurança-daeNações Unidas n' 1.015 (1995).
- Execução. Sanção - Suspensão. Iugoslávia.
Decreto n'l 1.685, de 26 de outubro de 1995......................................
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

-

Legislação - Alteração.
Lei n' 9.120, de 26 de outubro de 1995.............................................

4519

4525

4243

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

-

Papel-moeda. Emissão adicional. Homologação. Conselho
Monetário Nacional.
Exercício de 1990.
Decreto Legislativo n'!135, de 27 de outubro de 1995
Exercício de 1991.
Decreto Legislativo n '2136, de 27 de outubro de 1995......................

4421
4422

CONSELHO PARTICULAR E SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.
ENTRE RIOS DE MINAS (MG)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4658
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

-

Legislação - Alteração.
Lei n" 9.120, de 26 de outubro de 1995..............................................

4243

CONSELHO VICENTJNO PARTICULAR DE PRESIDENTE VENCESLAU.
PRESIDENTE VENCESLAU (SP)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

CONTRABANDO

-

Madeira. Acordo de cooperação. Brasil e Paraguai.
Decreto Legislativo n'! 130, de 5 de outubro de 1995........................

4416

CONTRATO
-

-

-

Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.173, de 27 de outubro de 1995....................
Bens imóveis. Produção. Aquisição. Normas.
Medida Provisória n P 1.445, de 10 de outubro de 1995. (publicada
no DO de 11 de outubro de 1995).
(Retificada no DO de 13 de outubro de 1995).............................

Comércio. Protocolo de Buenos Aires.'Thxto - Aprovação. Mercosul
Decreto Legislativo n'.!129. de 5 de outubro de 1995.........................

4389

4247
4611

4415

CONVllNIO DE SEGURIDADE SOClAL

-

Texto- Aprovação. Brasil e Espanha.
Decreto Legislativo n'!-123, de 2 de outubro de 1995.........................

4410

COOPERAÇÃO ECONÔMICA

-

Comércio. Acordo. Brasil. Bulgária.
Decreto n" 1.670, de 11 de outubro de 1995.......................................
Brasil. República Tcheca.
Decreto n" 1.681, de 23 de outubro de 1995.......................................

4521

COOPERAÇÃO FINANCEIRA
- Estudos Técnico,Econômicoe de Impacto Ambiental para a Melhoria
do Transporte de Carga e Passageiro no Corredor Rio de Janeiro/São
Paulo/Campinas, inclusive em seus Acessos aos Portos da Região.
Acordo. Brasil. Alemanha.
Decreto nº 1.676, de 17 de outubro de 1995.......................................

4500

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4477

4659
-

Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas
da AmazôniaLegal/Demarcação de Terras Indígenas. Acordo. Brasil.

Alemanha.

Decreto n'! 1.671. de 11 de outubro de 1995......................................
-

Projetos Demonstrativos. Acordo. Brasil. Alemanha.

-

Proteção da Mata Atlântica-Paraná. Acordo. Brasil. Alemanha.

Decreto nr 1.668, de 11 de outubro de 1995......................................

Decreto n~ 1.669, de 11 de outubro de 1995......................................

4478

4475
4476

CORDE ver CONSELHO CONSULTIVO DACOORDENADORIANACIONAL

PARAAINTEGRAÇÃO DAPES'30APORTAOORADE DEFICI1!:NCIA
CORPORAÇÃO DE MÉDICOS CATÓLICOS. BELO HORIZONTE (MG)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
CRECHE ILCE CUNHA HENRY. CAMPINAS (SP)
- Utilidade Pública - Declaração.
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................
CRECHE STEFÃNIA FALCÃO MARGOTTI. MS CORAÇÕES (MG)
- Utilidede Pública - Declaração.
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
CRÉDITO ADICIONAL
- União Federal.
Lei n' 9.121, de 30 de outubro de 1995
CRÉDITO ESPECIAL
- Justiça Federal.
Lei n'" 9.106, de 10 de outubro de 1995.............................................
(68) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................

4591

4570

4590

4245

4226
4596

CRÉDITO RURAL
- Encargos financeiros. Subvenção.
Medida Provis6ria n l! 1.164, de 26 de outubro de 1995. (publicada
no DO de 27 de outubro de 1995).
(Retificada no DO de 30 de outubro de 1995).

4361
4612

CRÉDITO SUPLEMENTAR
- Câmara dos Deputados.
Lei nº 9.101, de 6 de outubro de 1995...............................................
(18) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
(46) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4221
4597
4572

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4660
-

-

Empresa Estatal. Orçamento de Investimento.

Lei n' 9.105, de 10 de outubro de 1995..............................................
Justiça do Trabalho.
Lei n' 9.103, de 10 de outubro de 1995..............................................
(l2) Decreto de 7 de agosto de 1995 (publicado no DO de 8 de
agosto de 1995 e republicado no DO de 5 de outubro de
1995).
(71) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado no DO de 27 de
setembro de 1995 e republicado no DO de 27 de outubro de
1995).

-

Justiça Eleitoral. Justiça do Trabalho.

-

Justiça Federal.

Lei n' 9.108, de 10 de outubro de 1995..............................................

-

-

-

-

Lei n' 9.102, de lOde outubro de 1995...............................................
(69) Decreto de 30 de outubro de 1995
Justiça Militar.
(45) Deereto de 19 de outubro de 1995

(22) Decreto de 4 de outubro de 1995
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
(53) Decreto de 23 de outubro de 1995
Ministério da Cultura.
Lei n' 9.119, de 25 de outubro de 1995..............................................
(42) Deereto de 16 de outubro de 1995..............................................

4541
4598
4228
4222
4597
4571
4550

4579
4242
4568

Ministério da Educação e do Desporto.

4227
4241
4241
4548
4549
4566
4582

Ministério da Fazenda.

(9) Deereto de 3 de outubro de 1995
-

4223

Ministério da Aeronáutica.

Lei n' 9.107, de 10 de outubro de 1995..............................................
Lei n' 9.109, de 10 de outubro de 1995..............................................
Lei n'9.118, de 25 de outubro de 1995..............................................
(20) Decreto de 4 de outubro de 1995
(21) Decreto de 4 de outubro de 1995
(40) Decreto de 16 de outubro de 1995
(57) Deereto de 25 de outubro de 1995..............................................
-

4225

4538

Ministério da Justiça.

(26) Deereto de 10 de outubro de 1995

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Braaília,187(1O):4643-4702, out. 1995.

4553

4661
-

Ministério da Previdência e Assistência Social.
Lei n' 9.116, de 23 de outubro de 1995

(58) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
-

Ministério da Saúde.

(67) Decreto de 26 de outubro de 1995..............................................
(72) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................
-

Ministério das Relações Exteriores.

-

Ministério de Minas e Energia.

(17) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................

-

(41) Decreto de 16 de outubro de 1995..............................................
Ministério do MeioAmbiente,dosRecursosHídricose da Amazônia
Legal.
(28) Decreto de 10 de outubro de 1995..............................................

-

Ministério do Planejamento e Orçamento.

-

Ministério dos Transportes.
Lei n' 9.110, de 10 de outubro de 1995.............................................

(60) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

(19) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
(56) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
-

-

Ministério Público da União.
Lei n' 9.104, de 10 de outubro de 1995.............................................

(47) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................
(70) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)
(73) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................
Poder Judiciário.
(55) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4595
4599
4546
4567

4555
4585
4230
4648
4582
4224
4573
4598
4600
4581

Presidência da República.

(27) Decreto de 10 de outubro de 1995..............................................
(59) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
-

4239
4583

Senado Federal.
Lei n' 9.117, de 23 de outubro de 1995

(16) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
-

Supremo Tribunal Federal.

-

Tribunal de Contas da União.

(45) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................
(71) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................

4554
4584
4240
4545
4571
4598

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4662
CULTURA
- Acordo sobre Doação Cultural Japonesa. Brasil e Japão.
Decreto Legislativo n9. 133, de 20 de outubrode 1995......................
CURSO DE GRADUAÇÃO
- Autorização
Administração
São Paulo (SP). Escola de Administração Mauá.
(62) Decreto de 26 de julho de 1995
Comunicação Social.
São Caetano do Sul (SP). Instituto Municipal de Ensino Superior
de São Caetauo do Sul
(43) Decreto de 17 de outubro de 1995
Farmácia.
São Paulo (SP). Faculdade Aohembi Morumbi.
(61) Decreto de 25 de outubro de 1995
CVRD ver COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

4419

4587

4569

4586

D
DÉCIMOS
- Criação. Servidor público civil. Remuneração.
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubrode 1995....................
DECRETO-LEI FEDERAL
- Execução - Suspensão.
Decreto-Lei nl'2.288186. Dispositivos.
Resolução n' 50, de 9 de outubro de 1995
Decretos-Leis n's 2.445188 e 2.449188.
Resoluçãa n 2 49, de 9 de outubro de 1995

4328

4430
4429

DESAPROPRIAÇÃO

-

Imóvel.

-

Utilidade pública
Caraguatatuba (SP).
(49) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................
Itumbiara (GO).
(l) Decreto de 28 de setembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(lO):4643-4702, out. 1995.

4575
4529

4663
Jaú (SP).

(25) Decreto da 5 da outubro de 1995................................................
Lençóis Paulista (SP).

4552

(6) Decreto de 3 de outubro de 1995..................................................

4535

Serra (ES).

-

(4) Decreto de 3 de outubro de 1995..................................................
Reforma agrária

4532

Barro Alto (GO).

(10) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
Independência (CE).

4539

(11) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
(13) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................

4540
4542

(15) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
Morada Nova (CE).

4544

(12) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
(14) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
Tejuçuoca (CE).

4541
4543

(3) Decreto de 3 de outubro de 1995..................................................

4531

Vida! Ramos (SC).

(2) Decreto de 3 de outubro de 1995..................................................

4530

DESESTATIZAÇÃO
-

Empresa de energia elétrica - Inclusão. Legislação - Alteração.

Decreto n' 1.677, de 18 de outubro de 1995......................................
-

4501

Legislação - Alteração.

Medida Provisória n~ 1.162, de 26 de outubro de 1995...................

4448

DIÁRIAS
-

Concessão. Servidor Público. Legislação - Alteração.

Decreto nQ 1.656, de 3 de outubro de 1995

4447

DINAMARCA

-

Acordo. por Troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico. Texto - aprovação.

Decreto Legislatiuo n" 132, de 20 de outubro de 1995

4418

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4664
DIPWMATA
Gratificação ver GRATIF1CAÇÃODE DESEMPENHO DIPWMÁTICO (GDP)
DIREITOS HUMANOS

-

Prêmio. Comitê - Criação.
(8) Deéreto de 3 de outubro de 1995

4537

DISPENSÁRIO DE SANTO AN'l'ÓNIO DOS POBRES. NOVAFRlBURGO (RJ)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO DE MAR GRANDE. VERA CRUZ (BA)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

DMDAMOBILIÁRIA

-

Estado de Mato Grosso. Legislação - Alteração.
Resolução n fl 52, de 27 de outubro de 1995

4433

E
EDITORAPE~NCIA. RIO DE JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

EDUCAÇÃO
-

Política nacional.
Medida Provisória n'l 1.159, de 26 de outubro de 1995....................

4321

EDUCANDÁRIO BOM PASTOR. SANTOS (SP)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

EDUCANDÁRIO DE MENORES DE PINHAL. SÃO PAUW (SP)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. BELO
HORIZONTE (MG)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Col. Leis Rap. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4591

4665
EDUCANDÁRIO SANTISTA. SANTOS (SP)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ELEIÇÃO MUNICIPAL
-

1996. Normas.

Lei n" 9.100, de 29 de setembro de 1995...........................................

4185

ELETROBRÁS ver CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
ELETRONORTE ver CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
ELETROSUL ver CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A.
EMPREGADO
-

Sociedade de Economia mista. Empresa Estatal Pagamento. Data.

Medida Provisória n'< 1.158, de 26 de outubro de 1995...................

4320

EMPRESA ESTATAL
-

Orçamento de Investimento. Crédito suplementar.

Lei n' 9.105, de 10 de outubro de 1995.............................................

4225

ENCARGOS FINANCEffiOS

-

Administração pública. Entidade- Extinção - Dissolução. legislação
- Alteração.

Medida Provisória nº 1.172, de 27 de outubro de 1995...................

4388

ENTORPECENTE
- Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas.

Decreto Legislativo nl? 131, de 5 de outubro de 1995........................

4417

ESCALONAMENTO VERTICAL
-

Tabela. Indenização de representação no exterior.
Decreto n!" 1.682, de 24 de outubro de 1995......................................

4522

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO E PREPARAÇÃO DA AERONÁUTICA
(EAPAC). RIO DE JANEffiO (RJ)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ESCOLA DE MÚSICA SANTA CEcíLIA. PETRÓPOLIS (0)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4666
ESCOLA DOM BOSCO. PEIXINHOS (PE)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 26 de outubro de 1995

4591

ESCOLA ESPECIAL PROFESSOR ALFREDO DUB. PELOTAS (RS)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS MERCllS. SANTO ANTONIO DE
JESUS (BA)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ESCOLA PROFISSIONAL NOSSASENHORAAPARECIDA GUAXUPÉ (MG)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ESCOLA SÃO DOMINGOS SÁVIO. CAMAMU (BA)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ESPANHA
- Convênio de Seguridade Social. Notas Diplomáticas. Texto Aprovação. Brasil e Espanha.
Decreto Legislativo n'J.123, de 2 de outubro de 1995

4410

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PROFESSOR ALFREDO HERKENHOFF
LTDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)

-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

ESTADA
-

Custeio. Servidor Público. Cargo em Comissão. Legislação alteração.
Decreto u" 1.659, de 5 de outubro de 1995

,...........

4459

Letra Financeira do Tesouro - Emissão. Legislação - Alteração.
Resolução n~ 52, de 27 de outubro de 1995.......................................

4433

ESTADO DE MATO GROSSO

-

ESTADO DE PERNAMBUCO

-

Empréstimo externo. União Federal. Garantia.
Resolução no:? 51, de 10 de outubro de 1995.......................................

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4431

4667
ESTADO DO cEARÁ
-

Empréstimo interno.

-

Obras de Abastecimento de água e do Sistema de esgotamento
sanitário de Fortaleza (CE).

Resolução nº 55, de 27 de outubro de 1995.......................................
-

4439

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste

(Prodetur-Nlâ).
Resolução nQ 54, de 27 de outubro de 1995.......................................

4437

EVENTOS
- Servidor público. Aperfeiçoamento. Participação. Legislação Alteração.

Decreto·n'l1.684, de 26 de outubro de 1995......................................

4524

EXPORTAÇÃO
-

Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

Decreto n'1.679, de 18 de outubro de 1995 (publicadonoDO de 19
de outubro de 1995)
:............................
(Retificado no DO de 20 de outubro de 1995).

4513
4617

F
FARMÁCIA
-

Conselho Federal. Conselho Regional. Legislação - Alteração.

Lei n 2 9.120, de 26 de outubro de 1995.............................................

4243

FARMÁCIA
-

Curso de graduação -

Autorização. São Paulo (SP). Faculdade

AnhembiMorumbi.
(61) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4586

FAUNA
-

Proteção. Legislação - Alteração.

Lei n' 9.111, de 10 de outubro de 1995..............................................

4231

FINANÇAS E CONTROLE
- Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO
Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4668
FORÇAS ARMADAS
- Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.
MedidaProvis6ria n Q 1.177, de 27 de outubro de 1995 (publicada
no DO de ao de outubro de 1995).
(Retificada no DO de 31 de outubro de 1995).............................

4407
4612

FUNÇÃO GRATIFICADA
-

Quantitativo.
Medida Provisória n 21.176, de 27 de outubro de 1995....................

4404

FUNDAÇÃO CASA SANTA lGNEZ. BRASILLlA (DF)
- Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

FUNDAÇÃO COLOMBO sPÍNDOLA. SALVADOR(BA)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995
FUNDAÇÃO DE SAúDE CAETANO MUNHOZ DAROCHA. CURITIBA(PR)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

4591

FUNDAÇÃO DE TECNOLOGlA INDUSTRIAL. BRASíLlA (DF)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE BLUMENAU (FURB).
BLUMENAU (SC)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA. VASSOURAS (RJ)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

FUNDAÇÃO NORTE MINEIRA DE ENSINO SUPERIOR. MONTES
CLAROS (MG)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995

4591

FUNDAÇÃO PATRONATO LIMA DRUMOND. PORTO ALEGRE (RS)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

CoI. Leia Rep. Fed. Braail, Braailia, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4669
FUNDAÇÃO PRESIDENTE KENNEDY. MANAUS (AM)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE MINEIRA DE ARTE (FUMA). BELO
HORIZONTE (MG)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO
CENTRO-OESTE
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n~ ].170, de 26 de outubro de 1995...................
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO
NORDESTE
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n~ 1.170, de 26 de outubro de 1995...................
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DAREGIÃO NORTE
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n" 1.170, de 26 de outubro de 1995...................
FUNDO DE AMPARO AO TRARALHADOR (FAT)
- Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.152, de 24 de outubro de 1995...................
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória nº 1.147, de 24 de outubro de 1995...................
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
- Débitos. Dívida ativa - Inscrição. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n Q 1.157, de 26 de outubro de 1995...................
FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA (FINAM)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n Q 1.170, de 26 de outubro de 1995...................
FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n Q 1.170, de 26 de outubro de 1995...................
FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.174, de 27 de outubro de 1995...................
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n" 1.147, de 24 de outubro de 1995...................

4591

4591

4379

4379

4379

4280
4249

4319

4379

4379

4390
4249

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702,out. 1995.

4670
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISlPASEP
- Recursos. Remuneração.Taxa de Juros de LongoPrazo (TJLP).
Medida Provisória n° 1.147, de 24 de outubro de 1995....................

4249

FUNDO DERECUPERAÇÃOECONÔMICADOESPÍRITOSANTO(FDNRES)
- Empréstimo. Taxa de Juros de LongoPrazo (TJLP).
Medida Provisória n° 1.170, de 26 de outubro de 1995....................

4379

FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS (FUM!N)

Convênio Constitutivo e de Administração do Fundo Multilateral de
Investimentos (Fumin). Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Decreto n 21.666. de 10 de outubro de 1995.......................................

4473

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
- Programa Nacional de Desestatização - Inclusão. Legislação Alteração.
Decreton' 1.677, de 18 de outubro de 1995.......................................

4501

-

G

uns

GINÁSIO DO INSTITUTO MONSENHOR
ROCHA FORTALEZA(CE)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
GINÁSIO NOSSA SENHORA DE LOURDES. ICOARACl (PA)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
- Criação. Militar.
Medida Provisória nº 1.177, de 27 de outubro de 1995 (publicada
no DO de 30 de outubro de 1995).
(Retificada no DO de 31 de outubro de 1995).............................
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
- Criação.Ministério da Agricultura,doAbastecimentoe da Reforma
Agrária.
Medida Provisória n' 1.148, de 24 de outubro de 1995....................
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO
AOVOO
- Criação. Grupo- Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dada).
Medida Provisória n' 1.148, de 24 de outubro de 1995....................

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4591

4591

4407
4612

4253

4253

4671
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)
-

Criação. Ministério das Relações Exteriores.

Medida Prooisóría n 21.153, de 24 de outubro de 1995...................
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
-

4281

Criação. Alteração. Atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento.

Medida Provisória nº 1.153, de 24 de outubro de 1995...................
GRUPO DE TRABALHO
- Criação. Política fundiária. Estado do Pará.
(52) Decreto de 20 de outubro de 1995..............................................
GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
- Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Võo-criação.
Medida Provisória nº 1.148, de 24 de outubro de 1995...................

4281

4577

4253

H
HORÁRIO DE VERÃO
-

Legislação - Alteração.

Decreto n' 1.674, de 13 de outubro de 1995......................................

4497

HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO. SÃO
FRANCISCO DE PAULA (RS)
-

Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

HOSPITAL DE CRlANÇAS ANANERY. CACHOEIRA(BA)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

HOSPITAL SANTATHEREZINHA. BROTAS(SP)
- Utilidade Pública - Declaração.
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4590

I
IMÓVEL
-

Desapropriação. Utilidade pública

Caraguatatuba (SP).
(49) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4575

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4672
Itumbiara (GO).
(1) Decreto de 28 de setembro de 1995
Jaú(SP).

-

,...........

4529

(25) Decreto de 5 de outubro de 1995
Lençóis Paulista (SP).

4552

(6) Decreto de 3 de outubro de 1995
Serra (ES).

4535

(4) Decreto de 3 de outubro de 1995

4532

Reforma agrária. Desapropriação

Barro Alto (GO).
(10) Decreto de 4 de outubro de 1995
Independência (CE).

,.....................................

4539

(11) Decreto de 4 de outubro de 1995.................................................
(13) Decreto de 4 de outubro de 1995

4540
4542

(15) Decreto de 4 de outubro de 1995
Morada Nova (CE).

4544

(12) Decreto de 4 de outubro de 1995
(14) Decreto de 4 de outubro de 1995

4541
4543

Tejuçuoca (CE).
(3) Decreto de 3 de outubro de 1995
Vida! Ramos (SC).

4531

(2) Decreto de 3 de outubro de 1995
-

Reserva indígena. Demarcação administrativa -

4530
Homologação.

Amanã(AM).

(7) Decreto de 3 de julho de 1995 (publicado no DO de 4 de julho de
1995 e retificado no DO de 24 de outubro de 1995).
-

4617

Servidão administrativa. Utilidade pública

Lençóis Paulista (SP).
(5) Decreto de 3 de outubro de 1995
Uberaba (MG).

4534

(48) Decreto de 19 de outubro de 1995

4574

IMÓVEL RESIDENCIAL
-

União Federal. Legislação - Alteração.
Decreto n"'1.660, de 5 de outubro de 1995.........................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4457

4673
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
-

Alíquota - Redução.

Medida Provisória n!! 1.165, de 26 de outubro de 1995...................

4362

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
-

Crédito presumido.

Medida Provisória n'21.166, de 26 de outubro de 1995...................

4369

INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO EXTERIOR

- Militar. Escalonamento vertical. Tabela.
Decreto nQ 1.682, de 24 de outubro de 1995......................................

4522

INSTITUIÇÃO FAMíLIA CAVALHEIRO CAETANO PETRAGLIA.
FRANCA (SP)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-

Constituição. Banco Comercial S.A. (Uruguai).

(23) Decreto de 5 de outubro de 1995................................................
Constituição. Companhia hipotecária. Banco de Boston SA (Uruguai).

4551

-

(24) Decreto de 5 de outubro de 1995

4552

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ
- Operação financeira. Empréstimo interno. Sistema Meteorológico
do Paraná (Simepar).
Resolução n~ 47, de 6 de outubro de 1995.........................................

4427

INSTITUTO BOM PASTOR. FORTALEZA (CE)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

INSTITUTO DA IMACULADA CONCEIÇÃO. CAMPO GRANDE (MS)
-

Utilidade Pública - Cassação.

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

INSTITUTO E ORFANATOSÃO PEDRO DEALCÃNTARA NOVAERA(MG)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

INSTITUTO EDUCACIONAL CARMO. PIRANGA (MG)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4591

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4674
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA SALETTE. SALVADOR (BA)
- Utilidade Pública - Declaração.
(65) Decrete de 25 de outubro de 1995
INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES. ARRAlAS (GO)
- Utilidade Pública - Cassação.
(66) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
INTERESSE SOClAL
- Desapropriação. Reforma agrária. Imóvel rural
Barro Alio (GO).

(10) Decrelo de 4 de outubro de 1995
Independência (CE).
(11) Decreto de 4 de outubro de 1995.................................................
(13) Decreto de 4 de outubro de 1995
(15) Decreto de 4 de outubro de 1995
Morada Nova (CE).
(12) Decrelo de 4 de outubro de 1995
(14) Decreto de 4 de outubro de 1995
Tejuçuoca (CE).
(03) Decreto de 3 de outubro de 1995
Vida! Ramos (SC).
(2) Decrelo de 3 de outubro de 1995
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRlALIZADOS.
IRRIGAÇÃO
- Recursos hídricos. Comissão Especial. Câmara dos Deputados.
Resolução CN'n~ 3, de 19 de outubro de 1995 (publicada naDO de
23 de outubro de 1995)........................................................................
ISONOMIA SALARlAL
- Servidor público civil.
Medida Provisória n" 1.151, de 24 de outubro de 1995....................
ITÁLIA
- Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo. Brasil.
Decreto n" 1.663, de 6 de outubro de 1995.........................................
IUGOSLÁVIA
- Sanção - suspensão. Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n"
1.015(1995). -Execução.
Decreto n" 1.685, de 26 de outubro de 1995.......................................
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4590

4591

4539
4540
4542
4544
4541
4543
4531
4530

4423

4265

4468

4525

4675

J
JAPÃO
-

Acordo sobre Doação Cultural Japonesa.

Decreto Legislativo n" 133, de 20 de outubro de 1995
JUSTIÇA DO TRABALHO
-

Orçamento. Crédito suplementar.

Lei n' 9.108, de 10 de outubro de 1995.............................................
(12) Decreto de 7 de agosto de 1995 (publicado no DO de 8 de agosto
de 1995 e republicado no DO de 5 de outubro de 1995)..............
-

4419

4228
4618

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

Lei n'"9.103, de 10 de outubro de 1995.............................................
(71) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado no DO de
27 de setembro de 1995 e republicado no DO de 27 de
outubro de 1995).

4223

4609

JUSTIÇA ELEITORAL
-

Orçamento. Crédito suplementar.

Lei n' 9.108, de 10 de outubro de 1995
JUSTIÇA FEDERAL
-

Orçamento. Crédito suplementar.

Lei n' 9.102, de 10 de outubro de 1995.............................................
(69) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................
-

4228

4222
4597

Orçamento fiscal. Crédito especial.

Lei n' 9.106, de 10 de outubro de 1995.............................................
(68) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................

4226
4596

JUSTIÇA MILITAR
-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

(45) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4571

L
LBA ver LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTí:NCIA
LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTí:NCIA (LBA)
-

Extinção. Patrimônio público. Acervo. Alienação. Doação.

Decreta n' 1.686, de 26 de outubro de 1995......................................

4526

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4676
LEI DOS QUINTOS
- Extinção. Servidor público civil. Décimos - Criação.
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995....................
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
- Estado de Mato Grosso (LFTE-MT).
Emissão. Legislação - Alteração.
Resolução nl' 52, de 27 de outubro de 1995
- Município de Guarulhos (SP) (LFTM-GRS).
Emissão. Legislação - Alteração. Precatório.
Resolução nº 53. de 27 de outubro de 1995
LICITAÇÃO
- Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n' 1.173, de 27 de outubro de 1995....................

4328

4433

4435

4389

LIGA DE ASSIS~NCIASOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR. FRANCA(SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995

4570

M
MACAU
- Acordo Sobre Transporte Aéreo.
Decreto Legislativo n 2 122, de 2 de outubro de 1995........................

4409

MADEIRA
- Contrabando. Tráfico ilícito. Acordo de cooperação. Brasil e Paraguai.

DecretoLegislativo n<> 130, de 5 de outubro de 1995........................

4416

MATAATLÃNTICA
- Paraná. Cooperação Financeira. Acordo. Brasil. Alemanha.
Decreto n 21.669. de 11 de outubro de 1995.......................................

4476

MATERIAL BÉLICO ver BENS SENSívEIS
MATERIAL NUCLEAR ver BENS SENSívEIS
MATERIAL QUÍMICO ver BENS SENSívEIS
MEIO AMBIENTE
- Fauna. Proteção. Legislação - Alteração.
Lei n' 9.111, de 10 de outubro de 1995

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,187(lO):4643-4702, out. 1995.

4231

4677
MENSAIJDADE ESCOLAR

-

Reajuste.
Medida Provis6ria nº 1.156, de 24 de outubro de 1995...................

4316

MERCADO DE CAPITAIS

-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'l 1.146, de 11 de outubro de 1995.

4248

MERCADO FINANCEIRO

-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n' 1.146, de 11 de outubro de 1995.

4248

MERCOSUL
-

Tarifa Externa Comum (TEC). Legislação - Alteração.
Decreto n~ 1.678, de 18 de outubro de 1995......................................

4502

MILITAR

-

Escalonamento vertical. Tabela. Indenização de representação no
exterior.

-

-

Decreto n!? 1.682, de 24 de outubro de 1995......................................
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.
Medida Provisória nº 1.177, de 27 de outubro de 1995 (publicada
no DO de 30 de outubro de 1995).
(Retificada no DO de 31 de outubro de 1995).

Ministério da Marinha. Quadro de Oficiais - Transferência.
Lei n 2 9.114, de 17de outubro de 1995
Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provis6ria n" 1.158, de 26 de outubro de 1995...................

4522

4407
4612

4236
4320

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO

-

Cargo em comissão - Remanejamento.
Ministério da Educação e do Desporto.
Decreton" 1.665, de 10 de outubro de 1995 (publicado no DO de 11
de outubro de 1995).
(Retificado no DO de 13 de outubro de 1995).

4472
4616

Ministério das Comunicações.
Decreto n° 1.657, de 4 de outubro de 1995........................................

4454

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(22) Decreto de 4 de outubro de 1995

4550
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4678
MINISTÉRIO DAAGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMA
AGRÁRIA
- Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização -Criação.

Medida Provisória n'" 1.148, de 24 de outubro de 1995....................
-

4253

Orçamento fiscal. Crédito suplementar.

(53) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4579

MINISTÉRIO DA CULTURA

-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
Lei n' 9.119, de 25 de outubro de 1995..............................................
(42) Decreto de 16 de outubro de 1995
- Organização. Regimento. Quadro de Pessoal. Cargo em comissão.
Função gratificada.
Decreto nº 1.673. de 11 de outubro de 1995.......................................
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
- Cargo em comissão - Remanejamento.
Decreto nº 1.665, de 10 de outubro de 1995 (publicado no DO de 11
de outubro de 1995).............................................................................
(Retificado no DO de 13 de outubro de 1995).
- Orçamento. Crédito suplementar.
Lei n' 9.107, de 10 de outubro de 1995..............................................
Lei nº 9.109, de 10 de outubro de 1995..............................................
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
Lei n' 9.118, de 25 de outubro de 1995..............................................
(20) Decreto de 4 de outubro de 1995
(21) Decreto de 4 de outubro de 1995
(40) Decreto de 16 de outubro de 1995..............................................
(57) Decreto de 25 de outubro de 1995
- Organização. Competência. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n~ 1.159, de 26 de outubro de 1995....................
MINISTÉRlO DA FAZENDA
- Cargo em comissão - Criação.
Medida Provisória n 21.149, de 24 de outubro de 1995....................
- Orçamento Fiscal Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(9) Decreto de 3 de outubro de 1995
M1NISTÉRIO DA JUSTIÇA
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(26) Decreto de 10 de outubro de 1995
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4242
4568

4480

4472
4616
4227
4229
4241
4548
4549
4566
4582
4321

4256
4538

4553

4679
MINISTÉRIO DA MARINHA
-

Quadro de Oficiais - Transferência.

Lei n° 9.114, de 17de outubro de 1995

4236

MINISTÉRIO DAPREVIDftNCIA E ASSISTI1:NCIASOCIAL
-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

Lei

n~

9.116, de 23 de outubro de 1995

(58) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4239

4583

MINISTÉRIO DA SAúDE
-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

(67) Decreto de 26 de outubro de 1995..............................................
(72) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................

4595
4599

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
-

Cargo em comissão - Remanejamento.

Decreto »" 1.657, de 4 de outubro de 1995........................................

4454

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
-

Gratificação de Desempenho Diplomático. Criação.

Medida Provisória n 21.153, de 24 de outubro de 1995...................
-

4481

Orçamento. Crédito suplementar.

(17) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................

4546

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

(41) Decreto de 16 de outubro de 1995..............................................

4567

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

-

Regulamento Disciplinar do Exército (R-4). Legislação - Alteração.
Decreto n 21.654, de 3 de outubro de 1995........................................

4444

MINISTI1:RIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
-

Orçamento Fiscal Crédito suplementar.

(28) Decreto de 10 de outubro de 1995..............................................

4555

MINISTI1:RIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
-

Orçamento. Crédito suplementar.

(60) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4585
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4680
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

Lei n' 9.110, de 10 de outubro de 1995..............................................
(19)Decreto de 4 de outubro de 1995
(56) Decreto de 25 de outubro de 1995

4230
4548
4582

MINISTÉRIO PúBLICO DA UNIÃo
-

Orçamento. Crédito suplementar.

Lei n' 9.104, de 10 de outubro de 1995..............................................
(47) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................
-

4224
4573

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

(70) Decreto de 30 de outubro de 1995

4598

MINISTÉRIOS
-

Organização.

Medida Provisória n 21.154, de 24 de outubro de 1995....................

4285

MOSSORÓ RÁDIO SOCIEDADE LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Mossoró (RN)

(30) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................

4557

MUNICÍPIO DE GUARULHOS (SP)
-

Letra Financeira do Tesouro - Emissão. Legislação - Alteração.
Precatório - Liquidação

Resolução n 2 53, de 27 de outubro de 1995

4435

N
NAVEGAÇÃO
- Acordo sobreTransporte e Navegação. Protocolo de Alteração. Brasil
e Portugal

Decreto Legislativo nr 134, de 20 de outubro de 1995......................

4420

NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Programa Nacional de Desestatizaçâo (PND).
Medida Provisória n'1.16B, de 26 de outubro d.1995....................

4375

NOTAS DIPLOMÁTICAS

- Texto - Aprovação. Brasil e Espanha.
Decreto Legislatiuo n 9123, de 2 de outubro de 1995.........................

Co!. Leis Rap. F.d. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out, 1995.

4410

4681
NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL.

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Empréstimo externo. Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). União
Federal. Garantia.
Resolução n" 46, de 5 de outubro de 1995.........................................
- Empréstimo externo. Estado de Pernambuco. União Federal.
Garantia.
Resolução n" 51, de 10 de outubro de 1995.......................................
- Empréstimo interno. Aditivoscontratuais - Homologação. Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Resolução nº 48, de 9 de outubro de 1995.........................................
- Empréstimo interno. Estado do Ceará. Obras de Abastecimento de
água e do Sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza (CE).
Resolução n 55, de 27 de outubro de 1995.......................................
- Empréstimo interno. Estado do Ceará. Programa de Ação para o
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur-NE).
Resolução n'? 54, de 27 de outubro de 1995...........................
- Empréstimo interno. Instituto Agronômico do Paraná (Iapar). Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).
Resolução n'! 47, de 6 de outubro de 1995.........................................
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- Crédito adicional.
Lei n' 9.121, de 30 de outubro de 1995.............................................
- Crédito suplementar
Justiça Militar.
(45) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................
Ministério da Fazenda.
(9) Decreto de 3 de outubro de 1995..................................................
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Lei n" 9.116, de 23 de outubro de 1995
(58) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Ministério da Saúde.
(67) Decreto de 26 de outubro de 1995..............................................
(72) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................
Q

4425

4431

4429

4439

4437

4427

4246

4571
4538
4239
4583

4595
4599

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4682
Ministério das Relações Exteriores.

(17) Decrelo de 4 de outubro de 1995

4546

Supremo Tribunal Federal.
-

(45) Decrelo de 19 de outubro de 1995

4571

Poder Executivo. Exercício de 1995. Legislação - Alteração.
Decreto na 1.653. de 3 de outubro de 1995.........................................
Decreto n"'1.664, de 9 de outubro de 1995.........................................

4443
4469

ORÇAMENTO DA UNIÃo ver UNIÃO FEDERAL - ORÇAMENTO.
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
-

Crédito suplementar
Empresa Estatal.
Lei n' 9.105, de 10 de outubro de 1995..............................................

4225

Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás)

(73) Decreto de 30 de outubro de 1995
ORÇAMENTO FISCAL
- Créditoadicional.
Lei n' 9.121,de 30 de outubro de 1995..............................................
-

4245

Crédito especial

Justiça Federal.
Lei n'" 9.106, de 10 de outubro de 1995..............................................
(68) Decreto de 30 de outubro de 1995
-

4600

4226
4596

Crédito suplementar
Câmara dos Deputados.
Lei n' 9.101, de 6 de outubro de 1995................................................

(18) Decrelo de 4 de outubro de 1995
(46) Decrelo de 19 de outubro de 1995
Justiça do Trabalho.
Lei n" 9.103, de 10 de outubro de 1995..............................................
(71) Decreto de 26 de setembro de 1995 (publicado no DO de 27
de setembro de 1995 e republicado no DO de 27 de outubro de
1995)................................................................................................

4221
4597
4572
4223

4609

Ministério da Aeronáutica.

(22) Decrelo de 4 de outubro de 1995

4550

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

(53) Decrelo de 23 de outubro de 1995..............................................
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4579

4683
Ministério da Cultura.

Lei n'9.119, de 25 de outubro de 1995.............................................
Ministério da Cultura.

4242

(42) Decreto de 16 de outubro de 1995..............................................

4568

Ministério da Educação e do Desporto.
Lei n' 9.118, de 25 de outubro de 1995

(20) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
(21) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
(40) Decreto de 16 deoutubro de 1995..............................................
(57) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4221
4548
4549
4566
4582

Ministério da Fazenda

(9) Decreto de 3 de outubro de 1995..................................................

4538

Ministério da Justiça.

(26) Decreto de 10 de outubro de 1995..............................................

4553

Ministério de Minas e Energia.

(41) Decreto de 16 de outubro de 1995..............................................
Ministério doMeio Ambiente,dos RecursosHídricose da Amazônia
Legal.
(28) Decreto de 10 de outubro de 1995..............................................

4567

4555

Ministério dos Transportes.
Lei n 9 9.110, de 10 de outubro de 1995

4230

(19) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................
(56) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4548
4582

Ministério Público da União.

(70) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................

4598

Presidência da República.

(27) Decreto de 10 de outubro de 1995..............................................
(59) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Senado Federal.
Lei n' 9.117, de 23 de outubro de 1995

(16) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................

4554
4584
4240
4545

Tribunal de Contas da União.

(71) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................
-

4598

Poder Executivo. Exercício de 1995. Legislação - Alteração.

Decreto n" 1.653, de 3 de outubro de 1995........................................
Decreto n~ 1.664, de 9 de outubro de 1995........................................

4443
4469
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4684

p
PAPEL-MOEDA
- Emissão adicional- Homologação. Conselho Monetário Nacional
Exercício de 1990.
Decreto Legislativo n'l135, de 27 de outubro de 1995.......................
Exercício de 1991.
Decreto Legislativo nt:>136, de 27 de outubro de 1995

4421
4422

PARAGUAI
-

Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de
Madeira. Texto- Aprovação.
Decreto Legislativo n 2130, de 5 de outubro de 1995........................
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
- Trabalhador.
Medida Provis6ria n9.1.169, de 26 de outubro de 1995....................
PATRIMÔNIO PúBLICO
- Legião Brasileira de Assistência (LBA), Extinção. Acervo. Alienação.
Doação.
Decreto n 21.686. de 26 de outubro de 1995.......................................

4416

4377

4526

PESSOA DEFICIENTE
- Conselho Consultivo Da Coordenadoria Nacional Para A Integração
Da Pessoa Portadora De Deficiência (Corde). Organização. Competência.
Decreto nº 1.680, de 18 de outubro de 1995.......................................

4519

PETRÓLEO BRASILEIRO SA (PETROBRÃS)
- Orçamento de Investimento. Crédito suplementar.
(73) Decreto de 30 de outubro de 1995

4600

PlA UNIÃo DE SANTO ANTONIO. PIRACICABA (SP)
- Utilidade Pública - Declaração.
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Poder Executivo ver SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL
E DE ORÇAMENTO.
PODER JUDICIÁRIO
- Orçamento. Crédito suplementar.
(55) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

Coi. Leis Rep. Fed. Braaíl, Brasília, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4570

4581

4685
POLíCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
-

Organização. Competência.
Decreto n'11.655. de 3 de outubro de 1995........................................

4445

POLíTICA FUNDIÁRIA

-

Estado do Pará. Grupo de Trabalho - Criação.
(52) Decreto de 20 de outubro de 1995..............................................

4577

PORTUGAL

-

Acordo sobre Transporte e Navegação. Protocolo de Alteração.
Decreto Legislativo nº 134, de 20 de outubro de 1995

4420

PRECATÓRIO

-

Liquidação. Município de Guarulhos (SP). Letra Financeira do
Tesouro - Emissão. Legislação - Alteração.
Resolução n'253, de 27 de outubro de 1995.......................................

4435

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

-

Empréstimo interno. Aditivos contratuais - Homologação.
Resolução no:' 48, de 9 de outubro de 1995.........................................

4429

Direitos Humanos. Comitê - Criação.
(08) Decreto de 3 de outubro de 1995................................................

4537

PRÍ:MIO

-

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

-

-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.

(27) Decreto de 10 de outubro de 1995..............................................
(59) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Organização.
Medida Provisória e" 1.154, de 24 de outubro de 1995...................

4554
4584
4285

PRIVATlZAÇÃO ver DESESTATlZAÇÃO
PRODUTO VETERINÁRIO

-

Fiscalização. Comercialização. Utilização. Regulamento.
Decreto n!' 1.662, de 6 de outubro de 1995........................................

4459

PROGRAMA DE AÇÃO PARA0 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO
NORDESTE (PRODETUR-NE)

-

Empréstimo interno. Estado do Ceará.
Resolução n' 54, de 27 de outubro de 1995.......................................

4437
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4686
PROGRAMA DE AÇÃOSOCIALEM SANEAMENTO (PROSEGE)
- Estrutura. Regulamento.
Decreton'l 1.675, de 13 de outubro de 1995.......................................

4497

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL(PIS)
- Pessoa jurídica. Contribuição.
Medida Provisória n Q 1.167. de 26 de outubro de 1995....................

4371

PROGRAMA DE MELHORAMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADODE PERNAMBUCO
- Empréstimo externo. União Federal. Garantia.
Resolução n" 51, de 10 de outubro de 1995

4431

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
- Empresa de energia elétrica - Inclusão. Legislação - Alteração.
Decreto n' 1.677, de 18 de outubro de 1995.......................................
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória nº 1.162, de 26 de outubro de 1995....................
- Nota do 'Ieaouro Nacional- Utilização.
Medida Prouisória n Q 1.168, de 26 de outubro de 1995....................

4501
4348
4375

PROTOCOLO DEBUENOSA1RES SOBREJURISDIÇÃO INTERNACIONAL
EMMATÉRIACONTRATUAL
-

Texto - Aprovação. Mercosul.
Decreto Legislativo n'?129, de 5 de outubro de 1995.........................

4415

PSICOTRÓPICO
- Produção. Utilização.Contrabando. Prevenção.Acordo de Cooperação.
Brasil e Rússia.
Decreto Legislativo n'! 131, de 5 de outubro de 1995........................

4417

Q
QUADRODE OFICIAIS
- Transferência. Ministério da Marinha.
Lei n' 9.114, de 17 de outubro de 1995..............................................

4236

QUADRODE PESSOAL
- Ministério da Cultura. Cargo em comissão. Função gratificada.
Decreto n~ 1.673, de 11 de outubro de 1995.......................................

4480
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4687

R
RÁDIO A VOZ DO SERIDÓ LTDA
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Caic6 (RN).
(38) Decreto de 13 de outubro de 1995..............................................
RÁDIO CLUBE DE ITAÚNA SA
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. ltaúna (MG).
(31) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
RÁDIO DIFUSORA DE MlRASSOL D'OESTE LTDA.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Mirassol
D'Oeate (MT).
(34) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
RÁDIO EDUCADORA DE !PIAÚ LTDA.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Ipiaú (BA).
Decreto Legislativo nº 128, de 5 de outubro de 1995........................
RÁDIO JORNAL DO BRASIL LTDA.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão- Extinção. Rio de Janeiro (RJ).
(51) Decreto de 19 de ontubro de 1995 (publicado no DO de 20 de
outubro de 1995).
(Retificado no DO de 23 de outubro de 1995).
RÁDIO MERIDIONAL LTDA.
- Radiodifusão.ServiI"'-Concessão-Renovação.CachoeiradoSul(BS).
(39) Decreto de 13 de outubro de 1995..............................................
RÁDIO NOVASUMARÉ LTDA.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Sumaré (SP),
(64) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
RÁDIO OURO BRANCO LTDA.
- Radiodifu.são. Serviço-Concessão-Renovação. CunaisNovos (RN).
(33) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
RÁDIO POMERODE LTDA.
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Pomerode (SC).
(63) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
RÁDIO POTY SA
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Extinção. Natal (RN).
(50) Decreto de 19 de outubro de 1995 (publicado no DO de 20 de
outubro de 1995).
<Retificadono DO de 23 de outubro de 1995).

4564

4558

4560

4414

4577
4619

4565

4589

4569

4588

4576
4619
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4688
RÁDIO PROGRESSO DE ALTAFLORESTA LTDA.
- Radiodifusão.Serviço- Concessão- Renovação. Alta Floreata (0).
(36) Decreto de 13 de outubro de 1995

4562

RÁDIO REAL LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Canoas (RS).

(54) Decreto de 23 de outubro de 1995

4580

RÁDIO RONDON LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Autorização. Rondou (FA).

Decreto Legislativo nº 125, de 5 de outubro de 1995........................

4412

RÁDIO SÃO CARLOS LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. São Carlos (SC).

(37) Decreto de 13 de outubro de 1995..............................................

4563

RÁDIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Goianésia (GO).

Decreto Legislativo nº 126, de 5 de outubro de 1995........................

4413

RÁDIO TRAMANDAÍ LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Tramandaí (RS).

(29) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................

4556

RADIODIFUSÃO
-

Serviço - Concessão - Autorização

Rádio Rondon Ltda. Rondon (PA).
Decreto Legislativo nº 125, de 5 de outubro de 1995........................
-

4412

Serviço - Concessão - Renovação
Mossor6 Rádio Sociedade Ltda.

M0880ró

(RN).

(30) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................
Rádio A Voz do Seridó Ltda. Caic6 (RN).
(38) Decreto de 13 de outubro de 1995
Rádio Clube de ltaúua S.A. ltaúua (MG).
(31) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................
Rádio Difusora de Miraasol D'Oeste Ltda. Mirassol D'Oeate (MT).
(34) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................
Rádio Educadora de Ipiaú Ltda. Ipiaú (BA).
Decreto Legislativo n 2 12 8, de 5 de outubro de 1995........................
Rádio Meridional Ltda. Cachoeira do Sul (RS).
(39) Decreto de 13 de outubro de 1995
Ocl. Leis Rep. Fed. Braail, BraaíIia, 187(10):4643-4702, out. 1995.

4557
4564
4558
4560
4414
4565

4689
Rádio Nova Sumaré Ltda. Sumaré (SP).

(64) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4589

Rádio Ouro Branco Ltda. Currais Novos (RN),

(33) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................

4569

Rádio Pomerode Ltda. Pomerode (SC).

(63) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4588

Rádio Progresso de Alta Floresta Ltda. Alta Floresta (MT).

(36) Decrete de 13 de outubro de 1995..............................................
Rádio Real Ltda. Canoas (RS).
(54) Decrete de 23 de outubro de 1995..............................................

4562
4580

Rádio São Carlos Ltda. São Carlos (SC).

(37) Decreto de 13 de outubro de 1995..............................................
Rádio Sociedade Vera CruzLtda. Gcianésia (GO).
Decreto Legislativo n~ 126, de 5 de outubro de 1995........................
Rádio Tramandaí Ltda. Tramandaí (RS).
(29) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
Santarém Rádio e TV Ltda. Santarém (PA).
(32) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
Sociedade Rádio Clube de Corumbá. Corumbá (MS).
(35) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
Televisão ltapoan S.A. Salvador (BA).
Decreto Legislativo n'l 127, de 5 de outubro de 1995........................

-

Concessão - extinção.
Rádio Jornal do Brasil Ltda. Rio de Janeiro (RJ).
(51) Decreto de 19 de outubro de 1995 (publicado no DO de 20 de
outubro de 1995).
(Retificado no DO de 23 de outubro de 1995).
Rádio Poty S.A. Natal (RN).
(50) Decreto de 19 de outubro de 1995 (publicado no DO de 20 de
outubro de 1995).
(Retificado no DO de 23 de outubro de 1995).

4563
4413
4556

4559
4561
4414

4577
4619

4576
4619

REAL
-

Plano. Origações financeiras. Correçãomonetária.
Medida Provisória nQ 1.171, de 27 de outubro de 1995...................
RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA. TAGUAí (SP)
- Utilidade Pública - Declaração.
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................

4383

4570
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4690
RECURSOS HíDRICOS
-

Irrigação. Comissão Especial. Câmara dos Deputados. Orçamento.

Resolução CN-n" 3, de 19 de outubro de 1995 (publicada noDO de
23 de outubro de 1995)........................................................................
REFORMA AGRÁRIA
-

Imóvel rural
Desapropriação

Barro Alto (GO).
(10) Decreto de 4 de outubro de 1995
Independência (CE).
(11) Decreto de 4 de outubro de 1995.................................................
(13) Decreto de 4 de outubro de 1995
(15) Decreto de 4 de outubro de 1995
Morada Nova (CE).
(12) Decreto de 4 de outubro de 1995
(14) Decreto de 4 de outubro de 1995
'Iejuçuoca (CE).
(03) Decreto de 3 de outubro de 1995
Vidal Ramos (SC).
(2) Decreto de 3 de outubro de 1995
REGIMENTO
-

4539
4540
4542
4544
4541
4543
4531
4530

Ministério da Cultura. Organização. Quadro de Pessoal.

Decreton" 1.673, de 11 de outubro de 1995.......................................
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (R-4)
-

4423

4480

Legislação - Alteração.

Decreton'! 1.6.'>4, de 3 de outubro de 1995.........................................

4444

REMUNERAÇÃO
-

Servidor público civil. Militar. Pagamento. Data.

Medida Provisória n" 1.158, de 26 de outubro de 1995....................
RENEGOCIAÇÃO DAS PREFERftNCIAS OUTORGADAS NO PERíoDO
196211980N" 13.
- Décimo Oitavo Protocolo Adicional. Brasil. Venezuela.
Decreto nº 1.661, de 6 de outubro de 1995.........................................

REPúBLICA TCHECA
- Acordo sobre Comércio e Cooperação Econômica. Brasil.
Decreto n" 1.681, de 23 de outubro de 1995.......................................
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4320

4458

4521

4691
RESERVA INDíGENA
-

Imóvel. Demarcação administrativa - Homologação. Amanã (AM).

no de 4 de julho de
1995 e retificado no DO de 24 de outubro de 1995).

(7) Decreto de 3 de julho de 1995 (publicado no

4536

RÚSSIA
- Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas.
Decreto Legislativo n~ 131, de 5 de outubro de 1995........................

4417

s
SANÇÃO
-

Suspensão. Iugoslávia.
Decreto nº 1.685, de 26 de outubro de 1995......................................

4525

SANEAMENTO
-

Programa de Ação Social em Saneamento (Prosege).

Decretonº 1.675, de 13 de outubro de 1995......................................

4497

SANEAMENTO BÃSICO

-

Empréstimo interno. Estado do Ceará.
Resolução n'!. 55, de 27 de outubro de 1995.......................................

4439

SANTARÉM RÃDIOE TV LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Santarém (PA),

(32) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................

4559

SEGURIDADESOCIAL
-

Convênio. Notas Diplomáticas. Texto -Aprovação. Braaile Espanha.

-

Organização. Recursos. Legislação - Alteração.

Decreto Legislativo n'~J23, de 2 de outubro de 1995.........................

-

-

Medida Provisória nº 1.152, de 24 de outubro de 1995...................
Poder Executivo. Exercício de 1995. Legislação - Alteração.
Decreto n Q 1.653, de 3 de outubro de 1995........................................
Decreto n Q 1.664, de 9 de outubro de 1995........................................
Servidor público civil. Contribuição social.
Medida Provisória n'l 1.163, de 26 de outubro de 1995...................

4410

4280

4443
4469
4359
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4692
SEGURO DESEMPREGO
- Recursos. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Legislação- Alteração.
Medida Provisória n!! 1.152, de 24 de outubro de 1995....................

4280

SENADO FEDERAL
- OrçamentoFiscal. Crédito suplementar.
Lei nO 9.117, de 23 de outubro de 1995..............................................
(16) Decreto de 4 de outubro de 1995

4240
4545

SERVIÇO AÉREO
-

Acordo. Promulgação. Brasil. Áustria.

Decreto n 21.667, de 10 de outubro de 1995.......................................

4474

SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOClAL DE PlNDORAMA.PlNDORAMA(SP)
- Utilidade Pública - Declaração.
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995

4570

SERVIDÃO ADMlNISTRATlVA
- Imóvel
Utilidade pública
Lençóis Pau1iata (SP).
(5) Decreto de 3 de outubro de 1995
Uberaba (MG).
(48) Decreto de 19 de outubro d.1995

4534
4574

SERVIDOR PúBLICO
-

Aperfeiçoamento. Eventos. Participação. Legislação - Alteração.
Decreto n<l1.684, de 26 de outubro de 1995.......................................

4524

-

Cargoem Comissão. Custeio.Estada. Despesa de viagem.Legislação
- Alteração
Decreto n' 1.659, de 5 de outubro de 1995.........................................

4459

-

Diárias. Legislação - Alteração.

Decreto u" 1.656, de 3 de outubro de 1995.........................................
SERVIDOR PúBLICO CIV1L
-

-

4447

Isonomia salarial.

Medida Provisória n" 1.151, de 24 de outubro de 1995....................
Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n'l1.158, de 26 de outubro de 1995....................
Remuneração. Vantagem pessoal - Extinção. Lei dos Quintos.

4265
4320

Décimos - Criação.

Medida Provisória nO 1.160, de 26 de outubro d.1995...................
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4328

4693
-

Seguridade Social. Contribuição social.

Medida Provisória n" 1.163, de 26 de outubro de 1995...................

4359

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
-

Organização.

Medida Provisória n° 1.161, de 26 de outubro de 1995...................

4334

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
-

Organização.
Medida Provis6ria

n~

1.161, de 26 de outubro de 1995...................

4334

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- Banco Comercial S.A. (Uruguai).

(23) Decrelo de 5 de outubro de 1995................................................

4551

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
-

Real-Plano. Medidas complementares. Correção Monetária.

Medida Provisória n" 1.171, de 27 de outubro de 1995...................

4383

SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA)
-

Regulamentação. Sistema Único de Saúde (SUS),

Decreto n" 1.651, de 28 de setembro de 1995 (publicado no DO de
29 de setembro de 1995 e republicado no DO de 2 de outubro de

1995)................................................................................................

4603

SISTEMA úNIco DE SAúDE (SUS)
-

Sistema Nacional de Auditoria (SNA) - Regulamentação.

Decreto n" 1.651, de 28 de setembro de 1995 (publicado naDO de
29 de setembro de 1995 e republicado no DO de 2 de outubro de
1995)................................................................................................

4603

SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE. FREDERICO
WESTPHALEN (RS)
-

Utilidade Pública -Declaração.

(65) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................

4590

SOCIEDADE BRASlLEIRADE ONCOLOGIACLíNICA BELO HORIZONTE
(MG)

-

Utilidade Pública -c-Declaração.
(44) Decrelo de 18 de outubro de 1995..............................................

4570

SOCIEDADE PESTALOZZI DE BRASíLIA. BRASíLIA (DF)

-

Utilidade Pública -Declaração.
(65) Decrelo de 25 de outubro de 1995..............................................

4590
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4694
SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE CORUMBÁ
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Corumbá (MS),

(35) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................

4561

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

(45) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4571

SUS ver SISTEMA úNIco DE SAúDE

T
TARIFAEXTERNA COMUM (TEC)
- MERCOSUL. Legislação -Alteração.
Decreto n"'1.678, de 18 de outubro de 1995.......................................

4502

TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
-

Criação.

-

Empréstimo. Fundos Constitucionais de Financiamentos.

Medida Provisória

n~

1.147, de 24 de outubrode 1995....................

Medida Provisória n"! 1.170, de 26 de outubro de 1995....................

4249
4379

TELECOMUNICAÇÃO
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Extinção.
Rádio Jornal Do Brasil Ltda. Rio de Janeiro (RJ).
(51) Decreto de 19 de outubro de 1995 (publicado no DO de 20 de

-

outubro de 1995).
(Retificado no DO de 23 de outubro de 1995)....................................
Rádio Poty S.A. Natal (RN).
(50) Decreto de 19 de outubro de 1995 (publicado no DO de 20 de
outubro de 1995).
(Retificado no DO de 23 de outubro de 1995)....................................
Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Mossoró Rádio Sociedade Ltda. Mossoró (RN).
(30) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................
Rádio A Vozdo Seridó Ltda. Caicó (RN).
(38) Decreto de 13 de outubro de 1995..............................................
Rádio Clube de Itaúna S.A. Itaúna (MG).
(31) Decreto de 11 de outubro de 1995...............................................
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4577
4619

4576
4619

4557
4564

4558

4695
Rádio Difusora de Mirassol IYOesteLtda. Mirassol D'Oeste (MT).
(34) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
Rádio Educadora de Ipiaú Ltda. Ipiaú (BA).
Decreto Legislativo n!l 128, de 5 de outubro de 1995........................
Rádio Meridional Ltda. Cachoeira do Sul (RS).
(39) Decreto de 13 de outubro de 1995..............................................
Rádio Nova Sumaré Ltda. Sumaré (SP).
(64) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Rádio Ouro Branco Ltda. Currais Novos (RN),

4414

(33) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................

4569

Rádio Pomerode Ltda. Pomerode (SC).
(63) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Rádio Progresso de Alta Floresta Ltda. Alta Floresta (MT).

4588

(36) Decreto de 13 de outubro de 1995..............................................
Rádio Real Ltda. Cauoas (RS).
(54) Decreto de 23 de outubro de 1995..............................................
Rádio São Carlos Ltda. São Carlos (SC).
(37) Decreto de 13 de outubro de 1995
Rádio Sociedade Vera Cruz Ltda. Goianésia (GO).
Decreto Legislativo n" 126, de 5 de outubro de 1995........................
Rádio Tramandaí Ltda. Tramaudai (RS).

-

4560

4565
4589

4562
4580
4563
4413

(29) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
Sautarém Rádio e TV Ltda. Sautarém (PA).

4556

(32) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
Sociedade Rádio Clube de Corumbá.Corumbá(MS).
(35) Decreto de 11 de outubro de 1995..............................................
Televisão ltapoau S.A. Salvador (BA).
Decreto Legislativo n'! 127, de 5 de outubro de 1995........................
Radiodifusão. Serviço - Concessão -Autorização.
Rádio Roudon Ltda. Rondon (PA).
Decreto Legislativo nl.! 125, de 5 de outubro de 1995........................

4559
4561
4414

4412

TELEVISÃO ITAPOAN LTDA.

-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.Salvador (BA).
Decreto Legislativo nl.! 127, de 5 de outubro de 1995........................

4414
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4696
TERRAS INDíGENAS
- Proteção. Demarcação. Amazônia LegaI. Cooperação fmanceira.
Acordo. Brasil. Alemanha.
Decreto ae 1.671, de 11 de outubro de 1995.......................................

4478

TESOURO NACIONAL
- Caixa. Recursos. Unificação. Legislação - Alteração.
Decreto no;>, 1.672, de 11 de outubro de 1995.......................................

4479

TíTULO DO TESOURO NACIONAL
- Administração pública. Entidade - Extinção -Dissolução.Legislação
- Alteração.
Medida Provis6ria n'21.172, de 27 de outubro de 1995....................

4388

TJLP ver TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO
TRABALHADOR
- Participação nos lucros.
Medida Provis6ria n9: 1.169, de 26 de outubro de 1995....................

4377

TRÂNSITO
- Código Nacional. Regulamento - Alteração.
Decreto n' 1.683, de 25 de outubro de 1995.......................................

4523

TRANSPORTE
- Acordo sobre Transporte e Navegação. Protocolo de Alteração. Brasil
e Portugal.
Decreto Legislativo n Q 134, de 20 de outubro de 1995......................

4420

TRANSPORTE AÉREO
- Acordo. Brasil e Macau.
Decreto Legislativo n 2 122, de 2 de outubro de 1995........................

4409

TRANSPORTE DE CARGA
- Passageiro. Melhoria. Impacto ambiental. Cooperação fmanceira.
Acordo. Brasil. Alemanha.
Decreto n 2 1.676, de 17 de outubro de 1995.......................................

4500

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃo
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(71) Decreto de 30 de outubro de 1995

4598

TURlSMO
- Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo. Brasil. Itália.
Decreto n 2 1.663, de 6 de outubro de 1995.........................................

4468
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4697

u
UNIÃo FEDERAL
-

Imóvel residencial - Cessão. Legislação - Alteração.

-

Orçamento. Exercício de 1995. Lei n'' 1.980/95 - Alteração.

-

Orçamento. Justiça do Trabalho.

Decreto n" 1.660, de 5 de outubro de 1995

~................

Lei n' 9.115, de 23 de outubro de 1995
(12) Decreto de 7 de agosto de 1995 (publicado naDO de 8 de agosto
de 1995 e republicado no DO de 5 de outubro de 1995).

-

4457

4238

4541

Orçamento. Crédito suplementar.
Justiça Eleitoral. Justiça do Trabalho.

Lei n' 9.108, de 10 de outubro de 1995.............................................

4228

Justiça Federal.

Lei n' 9.102, de 10 de outubro de 1995.............................................
(69) Decreto de 30 de outubro de 1995..............................................

4222
4597

Ministério da Educação e do Desporto.

Lei n° 9.107, de 10 de outubro de 1995.............................................
Lei n° 9.109, de 10 de outubro de 1995.............................................

4227
4229

Ministério das Relações Exteriores.

(17) Decreto de 4 de outubro de 1995................................................

4546

Ministério do Planejamento e Orçamento.

(60) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................

4585

Ministério Público da União.

Lei u" 9.104, de 10 de outubro de 1995.............................................

(47) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................

4224
4573

Poder Judiciário.

(55) Decreto de 19 de outubro de 1995..............................................
-

-

Orçamento. Poder Executivo. Orçamento Fiscal. Orçamento da
Seguridade Social. Exercício de 1995. Legislação - Alteração.
Decreto n!! 1.653, de 3 de outubro de 1995........................................

4581

Decreto n!! 1.664, de 9 de outubro de 1995........................................

4443
4469

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito adicionaL
Lei n' 9.121, de 30 de outubro de 1995.............................................

4245
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4698
UTILIDADE PúBLICA
-

Cassação.
Ação Social de Joinville. Joinville (SC).
Ambulatório Dom Joaquim. Brusque (SC).
Assistência Social Paulo de Tarso. Rio de Janeiro (RJ).
Associação Brasileira de Alimentação Escolar (Abae). Riode Janeiro (RJ).
Associação Cristã de Clube de Mães de São Paulo e Ensino
Especializado ao Excepcional. São Paulo (SP).
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância das Mercês.
Curitiba (PR).
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mata de São
João. Mata de São João (BA).
Associação Evangélica Beneficente de Mandai. Mandaí (SC).
Associação Hospitalar de Conreição de Macabú.Conoeição de Macahú (RJ).
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural da Paraíba
(Ancar). João Pessoa (PB).
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural da Pernambuco
(Ancar). Recife (PE).
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural de Verso.
Aracaju (SE).

Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural do Ceará.
Fortaleza (CE).
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural do Rio Grande
do Norte. Natal (RN).
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural do Verso.
Terezina (PI).
Associação Paranauense de Proteção à Maternidade, Infância e
Adolescência. Petrópolis (RJ).
Campanha de Erradicação de Invasões (CEI). Brasília (DF).
Campanha dos Voluntários do Bem Lactário e Berçário Antonio de
Pádua. Porciúncula (RJ).
Casa Assistencial Caminho da Paz. Cedral (SP).
Casa da Amizade de Cambuquira. Cambuquira (MG).
Casa da Samaritana. Rio de Janeiro (RJ).
Centro Comunitário da Paróquia de Santa Tereza. Petrópolis (RJ).
Centro Comunitário e Creche Rio Pequeno. São Paulo (SP).
Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa. Rio de Janeiro (RJ).
Centro de Assistência Social do Desterro. São Luís (MA).
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4699
Centro de Educação 'Iécnica e Cultural. Recife (PE).
Centro de Ensino Azevedo. São Gonçalo (RJ).
Centro de Serviço Social da Paróquia de Santana. Santana (SP).
Centro Educacional Nossas Senhora Auxiliadora. Campos (RJ).
Centro Interescolar de Reabilitação (eIR). Brasília (DF).
Centro Neuro-psicc-cirurgia (Cinepsi). São Paulo (SP).
Centro Social Maria Medianeira. Fortaleza (CE).

Círculo Operário do Ipiranga. São Carlos (SP).
Clube de Oficiais da Polícia Militar.Brasilia (DF).
Colégio da Ordem da Companhia de Maria Nossa Senhora. Rio de
Janeiro (RJ).
Colégio Imaculada Conceição. Itapecerica (MG).
Colégio Israelita Moisés Chvorls. Recife (PE).
Colégio Josué Bezerra. Pombal (PB).
Colégio Nossa Senhora

da Luz. Guarabira cPB).

Colégio Nossa Senhora do Carmo. Aimorés CMG).
Colégio Paraguaçu de 111 e '}jI Graus. Paraguaçu (MG).

Colégio Santa Clara. Santarém (PA).
Colégio Santa Dorotéía. Belo Horizonte (MG).

Colégio Santa Izahel. Fortaleza (CE).
Conselho Particular e Sociedade São Vicente de Paulo. Entre Rios

de Minas (MG).
Conselho Vicentino Particular de Presidente Venceslau. Presidente
Venceslau (SP).
Corporação de Médicos Católicos. Belo Horizonte (MG).
Dispensário de Santo Antônio dos Pobres. Nova Friburgo (RJ).
Dispensário Santo Antônio de Mar Grande. Vera Cruz <BA).
Editora Permanência. Rio de Janeiro (RJ).
Educandário Bom Pastor. Santos (SP).
Educandário de Menores de Pinhal. São Paulo (SP).
EducandárioNossa Senhora doPerpétuo Socorro. BeloHorizonte (MG).
Educandário Santiata. Santos (SP).
Escola de Aperfeiçoamento e Preparação da Aeronáutica Eapac1Rio
de Janeiro (RJ).
Escola de Música Santa Cecília. Petrópolis (RJ).
Escola Dom Bosco. Peixinhos (PE).
Escola Especial Professor Alfredo Dub. Pelotas (RS).
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4700
Escola Nossa Senhora das Mercês. Santo Antonio de Jesus (BA).
Escola Proflssíonal Nossa Senhora Aparecida. Guaxupé (MG).
Escola São Domingos Sávio. Camamu (BA).
Estabelecimento de Ensino Professor Alfredo Herkenhoff Ltda.

Cachoeira de ltapemirim (ES).
Fundação Casa Santa Ignez. Brasillia (DF).

Fundação Colombo Spíndola. Salvador (BA).
Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha. Curitiba (PR).
Fundação de Tecnologia Industrial. Brasília (DF).

Fundação Educacional da Região de Blumenau (Furb). Blumenau (SÇ).
Fundação Educacional Severino Sombra. Vassouras (0),
Fundação Norte Mineira de Ensino Superior. Montes Claros (MG).
Fundação Patronato Lima Drumond. Porto Alegre (RS).
Fundação Presidente Kennedy. Manaus (AM).
Fundação Universidade Mineira deArte (Fuma). Belo Horizonte (MG).
Ginásio do Instituto Monsenhor Luís Rocha. Fortaleza (CE).
Ginásio Nossa Senhora de Lourdes. lcoaraci (PA).
Hospital Beneficente Nossa Senhora de Caravaggio. São Francisco

de Paula (RS).
Hospital de Crianças Ana Nery. Cachoeira (BA).
Instituição Família Cavalheiro Caetano Petraglia. Franca (SP).
Instituto Bom Pastor. Fortaleza (CE).
Instituto da Imaculada Conceição. Campo Grande (MS).
Instituto e Orfanato São Pedro de Alcântara. Nova Era (MG).
Instituto Educacional Carmo. Piranga (MG).
Instituto Nossa Senhora de Lourdes. Arraias (GO).

(66) Decreto de 25 de outubro de 1995
-

0000

Declaração.
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. Curitiba (PR).

(65) Decreto de 25 de outubro de 1995

0000

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Francisco
Beltrão. Francisco Beltrão (PR).

(65) Decreto de 25 de outubro de 1995

0000

Associação de Saúde Mental Infantil de Goiás. Goiânia (GO).

(44) Decreto de 18 de outubro de 1995

0000

Associação Menonita de Assistência Social. Curitiba (PR).

(65) Decreto de 25 de outubro de 1995
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0000

4701
Casa da Gávea. Rio de Janeiro (RJ).

(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Creche Ilce Cunha Henry. Campinas (SP).

4590

(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................
Creche Stefânía Falcão Margotti. Três Corações (MG).
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Hospital Santa Therezinha. Brotas (SP).
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Instituto Nossa Senhora da Salette. Salvador (BA).
(65) Decreto de 25 de outubro de 1995..............................................
Liga de Assistência Social e Educação Popular. Franca (SP).
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................
Pia União de Santo Antonio. Piracicaba (SP).
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................
Recanto Infantil Santa Rita de Cássia. Taguaí (SP).
(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................

4570
4590
4590
4590
4570
4570
4570

Serviço de Promoção Social de Pindorama. Pindorama (SP).

(44) Decreto de 18 de outubro de 1995..............................................
Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade. Frederico
Westphalen (RS).

4570

(65) Decreto de 25 de ontubro de 1995..............................................
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LEI COMPLEMENTAR

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 9
Dá nova redação ao art. 177 da Constituição Federal) alterando e inserindo parágrafos.

As MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO
FEDERAL, nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. l' O § I' do art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 177. ..

..

§ I' A União poderá contratar com empresas estatais ou
privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV
deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei".
Art. 2Q Inclua-se um parágrafo, a ser enumerado como § 2~ com
a redação seguinte, passando o atual § 2º para § 3º, no art. 177 da
Constituição Federal:
«Art. 177. ..

..

§ 2' A lei a que se refere o § I" disporá sobre:
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I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo
em todo o território nacional;
U - as condições de contratação;
lU - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União».
Art. 3º É vedada a edição de medida provisória para a regulamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos §§ 1º e 2º do art.
177 da Constituição Federal.
Brasília, 9 de novembro de 1995.
MESA DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO

Deputado Luís Eduardo
Presidente

Senador José Sarney
Presidente

Deputado Ronaldo Perim
12 Vice-Presidente

Senador Teotônio Vilela Filho
12 Vice-Presidente

Deputado Beto Mansur
22 Vice-Presidente

Senador Júlio Campos
2 2 Vice-Presidente

Deputado Wílson Campos
ll! Secretário

Senador Odacir Soares
12 Secretário

Deputado Leopoldo Bessone
2 2 Secretário

Senador Renan Calheiros
211 Secretário

Deputado Benedito Domingos
3 2 Secretário

Senador Levy Dias
3 2 Secretário

Deputado João Henrique
42 Secretário

Senador Emendes Amorlm
42 Secretário
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LEIS

LEI NO 9.122, DE 19DE NOVEMBRO DE 1995
Altera a redação do art. 59 da Lei n':'
8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária anual de 1995 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 19 O art. 59 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de 1994,
que «dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
Anual e dá outras providências», passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 59. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como
prazo-limite para encaminhamento ao Congresso Nacional a
data de 14 de novembro de 1995, devendo a sua apreciação ser
concluída até o encerramento da sessão legislativa.»
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1Q de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
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LEI N" 9.123, DE 1" DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da 'Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária e da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$
68.816.692)00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n° 8.980, de 19 dejaneiro
de 1995), em favor dos Ministérios da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária e da Previdência e Assistência Social, crédito
suplementar no valor de R$ 68.816.692,00 (sessenta e oito milhões,
oitocentos e dezesseis mil e seiscentos e noventa e dois reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
Il desta lei, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, na forma do Anexo In desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1" de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no

no de 3.11.1995, págs.

17521/17523.
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LEI Nº 9.124, DE l' DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos o-.
gãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, créditos adicionais até o limite de R$ 922.593.453,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, de que trata a Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995, em favor de diversos Órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos suplementares no valor
de R$ 922.560.453,00 (novecentos e vinte e dois milhões, quinhentos
e sessenta mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais), para atender à
programação indicada no Anexo I desta lei, mediante o cancelamento
das dotações orçamentárias constantes do Anexo 11.
Parágrafo único. Na programação de que trata este artigo consta o valor de R$ 135.690.000,00 (cento e trinta e cinco milhões,
seiscentos e noventa mil reais), referente às transferências intragovernamentais.
Art. 2' É o poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995, em favor do Ministério da Saúde - Fundo Nacional
de Saúde, crédito especial até o limite deR$ 33.000,00 (trinta e três
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo In desta
lei, mediante o cancelamento da dotação orçamentária constante do
Anexo IV.
Art. 3 2 Em decorrência do disposto nos-artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das Entidades da administração indireta e
Fundos, conforme demonstrado no Anexo V desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 1º de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 3.11.1995, pégs. 17523/17555.

LEI Nº 9.125, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1995
Institui o ano de 1995 como o Ano Zumbi
dos Palmares, em homenagem ao tricentenário de sua morte.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É instituído o ano de 1995 como o Ano Zumbi dos
Palmares, destinado a homenagear o tricentenário de sua morte.
Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Cultura estabelecer
e coordenar a programação nacional do Ano Zumbi dos Palmares.
Art. 2' É declarado data nacional o dia 20 de novembro de
1995.
Art. 3' É a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), autorizada a emitir selo em homenagem ao tricentenário da
morte de Zumbi dos Palmares.
Art. 4' As despesas decorrentes desta lei serão computadas
no orçamento do Ministério da Cultura.
Art. 5' Esta lei entra em vigorna data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República,
LillSEDUARDO
Francisco Weffort
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LEI W 9.126, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLPJ sobre empréstimos concedidos com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos
Fundos de Investimentos do Nordeste e da
Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, e com recursos das
Operações Oficiais de Crédito, altera dispositivos da Lei n" 7.827, de 27 de setembro de
1989, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta-e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" A partir de l' de juIbo de 1995, os financiamentos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que trata a Lei
n? 7.827, de 27 de setembro de 1989, terão como custo básico a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP).
§ 1e Os bancos administradores dos fundos de que trata este
artigo poderão, nas operações contratadas a partir de I" de julho de
1995, cobrar deZ credere compatível com os riscos assumidos pelos
financiamentos concedidos e adequados à função social de cada tipo
de operação, adicionalmente aos custos previstos no caput deste
artigo, de até seis por cento ao ano.
§ 2' Os contratos de financiamentos com recursos dos fundos de
que trata este artigo, celebrados até 30 de junho de 1995, terão os
respectivos encargos financeiros ajustados, a partir de l' de julho de
1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no caput e no
§ 1e deste artigo, observado o critério pro rata tempore.
§ 3' A taxa mensalizada da TJLP, incidente sobre os financiamentos previstos no caput deste artigo, celebrados até 30 de junho de
1995, será reduzida em oito décimos de um ponto percentual, no
período de l' de novembro de 1995 a 31 de maio de 1996.
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Art. 2' As debêntures subscritas com recursos do Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finar), do Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam), e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo (Funres), de que trata a Lei n" 8.167, de 16 de janeiro de
1991, terão custos básicos equivalentes à TJLP, acrescidos de outros
encargos financeiros de quatro por cento ao ano.
Parágrafo único. As debêntures de que trata este artigo terão
prazo de carência equivalente ao prazo de implantação do projeto,
conforme consta do parecer da Secretaria Executiva aprovado pelo
Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, podendo este prazo ser prorrogado em períodos de até doze
meses pelo referido conselho, desde que consubstanciado em parecer
técnico.
Art. 3' A partir de F de julho de 1995, os recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, desembolsados pelos bancos administradores aos mutuários, serão remunerados pela Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), com os redutores previstos nos financiamentos realizados.
Art. 4' Os saldos diários dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
do Finar, do Finam e do Funres, bem como dos recursos depositados
na forma do art. 19 da Lei n" 8.167, de 16 dejaneiro de 1991, enquanto
não desembolsados pelos bancos administradores e operadores, serão
remunerados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Art. 5º O art. 11 da Lei n? 7.827, de 27 de setembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. As atividades prioritárias e de relevante interesse para o desenvolvimento econômico e social das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste terão redução nos encargos financeiros,
correspondentes à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e ao deZ
credere.
§ l' Para efeito do beneficio previsto neste artigo serão
estabelecidas faixas diferenciadas de prioridades e de encargos
financeiros, de acordo com a natureza e localização do empreendimento, a finalidade dos financiamentos e o porte do mutuário.
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§ 2' Nas operações com mini e pequenos produtores rurais,
suas associações e cooperativas, com recursos dos fundos de que
trata o caput do art. 19 , os encargos totais incidentes sobre os
contratos de crédito rural, neles incluídos taxas e comissões de
qualquer natureza, serão inferiores aos vigentes, para essas
categorias, no crédito rural nacional.
§ 3' Para as operações contratadas com mini e pequenos
produtores rurais, suas associações e cooperativas, será concedida uma redução adicional de encargos financeiros de até cinco
por cento, como compensação dos custos decorrentes da assistência técnica.

§ 4 9 Sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, inclusive de natureza executória, o mutuário fica sujeito, no caso de
desvio na aplicação dos recursos, à perda de todo e qualquer
benefício financeiro, especialmente os relativos aos encargos
flnanceiros.»
Art. 6º As operações contratadas até 30 de junho de 1995, com
recursos dos fundos de que trata o art. 1', terão os saldos devedores
apurados nessa data, renegociados mediante alongamento de prazos
por mais três anos para os mini e pequenos produtores rurais, suas
associações e cooperativas e por mais dois anos para os demais
produtores rurais e empreendimentos agropecuários a contar do
término do prazo previsto no contrato em vigor, com reprogramação
do esquema de reembolso, ficando os valores renegociados sujeitos
aos custos financeiros previstos no art 19 desta lei e redutores facultados pela Lei n'' 7.827, de 27 de setembro de 1989 e definidos nas
normas dos respectivos fundos.
Parágrafo único. Os critérios gerais de renegociação de dívidas
decorrentes de operações de crédito rural poderão ser aplicados, por
opção do mutuário, às operações de crédito rural contratadas por
produtores rurais, suas associações e cooperativas, com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Art. 7' Os bancos administradores aplicarão dez por cento dos
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para financiamento a assentados e
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colonos nos programas oficiais de assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra),
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos na forma deste
artigo terão 08 encargos financeiros ajustados para não exceder o
limite de doze por cento ao ano e redutores de cinqüenta por cento
sobre as parcelas da amortização do principal e sobre os encargos
financeiros, durante todo o prazo de vigência da operação.

Art. 8' Os bancos administradores poderão aplicar até vinte por
cento dos recursos dos fundos mencionados no caput do art. 1" para
o financiamento de investimentos em projetos do setor produtivo,
para a produção de bens manufaturados e ssmimanufaturados destinados exclusivamente à exportação.
§ I" Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, pela cotação para
compra do dia anterior do dólar dos Estados Unidos da América,
divulgada pelo Banco Central do Brasil.
§ 2" Os recursos dos fundos mencionados no caput do art. 1',
aplicados na forma deste artigo, terão como remuneração a Taxa de
Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário
de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, reajustável na mesma periodicidade da exigibilidade dos encargos e estabelecidas em cada operação de financiamento, acrescida de del credere
definido pelos bancos administradores dos referidos fundos, em função do risco de crédito.
§ 3' Os recursos aplicados na forma deste artigo não terão a
redução de encargos financeiros a que se refere a Lei n' 7.827, de 27
de setembro de 1989.

Art. 9" Os financiamentos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão ser contratados com associações e cooperativas de produtores rurais, podendo estas repassarem a seus associados e cooperativados, bens, produtos e serviços.
Art. 10. (Vetado).
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Art. 11. (Vetado).
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. O art. 17 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. As instituições financeiras gestoras dos referidos
fundos farão jus à taxa de administração de três por cento ao ano,
calculada sobre o patrimônio líquido do fundo respectivo e apropriada mensalmente..
Art. 14. A partir de 1º de julho de 1995, os financiamentos para
investimentos agropecuários e agroindustriais, contratados ao amparo das Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, constantes do Orçamento Fiscal da União,
terão como custo básico a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Parágrafo único. Os contratos de financiamento para investimentos agropecuários e agroindustriais, com recursos das Operações
Oficiais de Crédito, celebrados até 30 de junho de 1995, com base na
Taxa Referencial (TR), terão os custos básicos ajustados, a partir de
1º de julho de 1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos
no caput deste artigo, observado o critério pro rata tempore.
Art. 15. Além dos casos previstos no art. 31 da Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991, o Poder Público, ouvido o Conselho Monetário
Nacional, poderá, em casos emergenciais, inclusive para atender
problemas regionais, adquirir, com recursos do Orçamento das Operações de Crédito - Recursos sob a Supervisão do Ministério da
Fazenda, produtos rurais, para entrega futura, utilizando-se da Cêdula de Produto Rural (CPR), criada pela Lei nº 8.929, de 22 de agosto
de 1994.
Art. 16. Os financiamentos de operações de investimento rural,
sob a égide dos Programas de Recuperação das Lavouras Cacaueiras
Baiana, do Espirito Santo e da Região Amazônica, concebidos pela
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), para
controle da vassoura-de-bruxa e simultânea recuperação de produtividade, poderão ser concedidos com risco para o Tesouro Nacional,
desde que, cumulativamente:
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I - Sejam lastreados com recursos orçamentários das Operações Oficiais de Crédito sob Supervisão do Ministério da Fazenda ou
com recursos repassados pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNE),
Banco da Amazônia S.A. (Basa) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
II - Tenham sido julgados tecnicamente indispensáveis ao
êxito do programa sob referência, apesar de não atenderem integralmente às exigências bancárias.
§ 1º O disposto no art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
não se aplica aos financiamentos a que se refere este artigo, quando
concedidos a produtores rurais pessoas físicas.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.105, de 25 de agosto de 1995.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Ficam revogados os arts. 10 e 12 da Lei n" 7.827, de 27
de setembro de 1989, e o art. 41 da Lei nº 8.177, de I" de março de
1991.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
LEI Nº 9.127, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera a redação do art. 332 do DecretoLei n° 2.848. de 7 de dezembro de 1940 Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4705-4738, novo 1995.

4715

Art. 1" O art. 332 do Decreto-Lei n'' 2.848, de 7 de dezembro de
1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Tráfico de influência

Art. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de
influir em ato praticado por funcionário público no exercício da
função.

Pena - Reclusão, de dois a cinco anos, e milita.
Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente
alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário,»

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim

LEI N' 9.128, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1995
Denomina Rodovia Ingo Hering o trecho da rodovia federal BR-470 compreendido entre a Cidade de Navegantes e a Divisa
se/RS, no Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É denominado Rodovia Ingo Hering o trecho da rodovia
federal BR-470 compreendido entre a Cidade de Navegantes e a
Divisa SC/RS, no Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasília, 16 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha

LEI N' 9.129, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas
pelos empregadores em geral, na forma que
especifica, e determina outras pronidéncias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber-que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Excepcionalmente, nos cento e oitenta dias subseqüentes à publicação desta lei, os débitos pendentes junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), referentes a contribuições do
empregador, incluídos ou não em notificação, relativos a competências anteriores a l' de agosto de 1995, poderão ser objetô de acordo
para pagamento parcelado em até noventa e seis meses.
§ I" Para a apuração dos débitos, no ato do parcelamento, será
considerado o-valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado
pelo INSS para correção dos seus créditos, com redução de cinqüenta
por cento das importâncias devidas a título de multa, sendo total a
isenção no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2' Aredução da milita, prevista no parágrafo anterior aplicarse-á, também, na hipótese de pagamento à vista de débitos parcelados
ou não.
§ 3' O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores 08 acionistas controladores e seus diretores com
seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele
assumidas.ipcr dolo ou culpa, ou em caso de insolvência ou extinção
da pessoa jurídica.
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§ 4" As empresas que possuam acordo de parcelamento com o
INSS poderão reparcelar Seus débitos nas condições previstas neste

artigo, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5" do art. 38 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n'' 8.620,
de 5 de janeiro de 1993.
§ 5" Os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e as cooperativas agrícolas poderão optar, excepcionalmente, por parcelar as
contribuições descontadas dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos e não recolhidas ao INSS, quando referentes a competências anteriores a 1" de agosto de 1995, em até 12 meses, na forma
prevista neste artigo, ou nos termos do art. 27 da Lei Complementar
n" 77, de 13 de julho de 1993, gozando também da isenção total das
multas.
§ 6" Aplica-se, no que couber, o disposto no parágrafo anterior
às entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos estabelecidos nos incisos III e V do art. 55 da Lei n? 8.212, de
24 de julho de 1991.
§ 7" Aplicam-se aos parcelamentos concedidos nos termos deste
artigo as condições estabelecidas nos §§ 1", 2", 3" e 4" do art. 38 da Lei
n'' 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 8" O parcelamento do débito acordado nos termos deste artigo
será automaticamente rescindido em caso de inadimplência de qualquer parcela ou falta de pagamento de contribuições devidas, restabelecendo-se a multa em seu percentual máximo e ficando o INSS
obrigado, de ofício, a proceder à execução judicial de saldo devedor em
até noventa dias.
§ 9" Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar
parcela inferior a trezentas Ufirs,

Art. 2" (Vetado).
Art. 3" (Vetado).
Art. 4" O art. 20, o § 2" do art. 31 e o art. 89 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991, na redação dada pelo Art. 2" da Lei n" 9.032, de
28 de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.
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Salérío-de-contríbuíçêc
até 249,80

Alíquota em %
8,0

de 249,81 até 416,33

9,00

de 416,34 até 832,66

11,00

Art. 31.

.

§ 2' Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação ã
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa,
tais como construção civil, limpeza e conservação, manutenção,
vigilãncia e outros, independentemente da natureza e da forma
de contratação.

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido.
§ 1º Admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de
contribuição a cargo da empresa, recolhida ao INSS, que, por sua
natureza, não tenha sido transferida ao custo de bem ou serviço
oferecido à sociedade.
§ 2' Somente poderá ser restituído ou compensado, nas
contribuições arrecadadas pelo INSS, o valor decorrente das
parcelas referidas nas alíneas a, b e c, do parágrafo único do art.
11 desta lei.
§ 3' Em qualquer caso, a compensação não poderá ser
superior a trinta por cento do valor a ser recolhido em cada
competência.
§ 4' Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições
serão restituídas ou compensadas, atualizadas monetariamente.
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§ 5" Observado o disposto no § 3º, o saldo remanescente em
favor do contribuinte, que não comporte compensação dê uma só
vez, será atualizado monetariamente.
§ 6" A atualização monetária de que tratam os §§ 4" e 5"
deste artigo observará os mesmos critérios utilizados na cobrança
da própria contribuição.
§ 7" Não será permitida ao beneficiário a antecipação do
pagamento de contribuições para efeito de recebimento de benefícios.»

Art. '5"' Os arts. 86 e 128 da Lei n" 8.213, de 24 de julbo de 1991,
na redação dada pelo art. 3" da Lei n? 9.032, de 28 de abril de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que
impliquem redução da capacidade funcional .
.................................................................................................,

.

Art. 128. (Vetado).
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7" São revogados o art. 81 da Lei n" 8.213, de 24 de julho
de 1991, e demais disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174 da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes
LEI Nº 9.130, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos órgãos dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo) créditos adicionais até o limite de R$
.5.315.601.510,00, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4705-4738, novo 1995.

4720

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, de que trata a Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos suplementares no valor
de R$ 5.315.551.489,00 (cinco bilbões, trezentos e quinze milhões,
quinhentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais),
para atender:
I - à programação indicada no Anexo I desta lei, mediante o
cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo II;
II - à programação indicada no Anexo III, que tem como
compensação o excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional e o superávit financeiro da União apurado no balanço patrimonial do exercício de 1994, nos termos do art. 43, § I', incisos I e II, da
Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. Na programação de que trata este artigo consta o valor de R$ 462.101.343,00 (quatrocentos e sessenta e dois
milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três reais), referente
às transferências intragovernamentais.

Art. 2' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, de que trata a Lei n' 8.980, de 19 de
janeiro de 1995, em favor do Ministério da Saúde - Fundo Nacional
de Saúde, crédito especial, até o limite de R$ 50.021,00 (cinqüenta
mil e vinte e um reais), para atender à programação indicada no
Anexo IV desta lei, cuja compensação decorre do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, § I',
inciso II, da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3' É o Poder Executivo autorizado a remanejar dotações
orçamentárias, inclusive entre órgãos e Poderes, até o limite de vinte
por cento da programação a que se refere o art. 1" desta lei, para
atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais da União.

Art. 4' Independentemente da autorização de que trata a alínea a, inciso I, art. 6º, da Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, é o
Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares para
atendimento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais da União,
para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de vinte por cento
de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes da
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anulação parcial de dotações autorizadas por lei, destinadas a outras
Despesas Correntes e Despesas de Capital, até o limite de vinte por
cento do subprojeto ou subatividade objeto de anulação.
§ l' O disposto no caput deste artigo não se aplica a dotações
para Outras ~espesas Correntes e Despesas de Capital aprovadas
por lei, a partir de 20 de outubro de 1995.
§ 2' (Vetado).

Art. 5' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas das entidades da administração indireta e
fundos, conforme demonstração nos Anexos V e VI desta lei.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174 da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 24.11.1995, págs.18882119049.

LEI N' 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera dispositivos da Lei e" 4. 024, de20
de dezembro de 1961, e dá outras prooidéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Os arts. 6', 7', 8' e 9' da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6' O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
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zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis
que o regem.
§ l' No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho
Nacional de Educação e das câmaras que o compõem.
§ 2º Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3' O ensino militar será regulado por lei especial.
§ 4º (Vetado).

Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação
nacional.
§ I" Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
nível ou.modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito
à integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro
de Estado da Educação e do Desporto;

e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;
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f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas a aplicação da legislação educacional, no que diz respeito à integração
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.

§ 2º O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e suas câmaras, mensalmente e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.
§ 3º O Conselho Nacional de Educação será presidido por
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois
anos, vedada a reeleição imediata.
§ 4' O Ministro de Estado da Educação e do Desporto
presidirá as sessões a que comparecer.

Art. 8' A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior serão constituídas, cada uma, por doze conselheiros, sendo membros natos, na Câmara de Educação Básica, o
Secretário de Educação Fundamental e na Câmara de Educação
Superior, o Secretário de Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e do Desporto e nomeados pelo Presidente da
República.
§ F A escolha e nomeação dos conselheiros será feita pelo
Presidente da República, sendo que, pelo menos a metade, obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada câmara, mediante consulta a entidades da
sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação dos respectivos
colegiados.
§ 2" Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envolverá, necessariamente, indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os docentes,
dirigentes de instituições de ensino e os Secretários de Educação
dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal.
§ 32 Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá, necessariamente, indicações formuladas por entidades
nacionais, públicas e particulares, que congreguem os reitores de
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universidades, diretores de instituições isoladas, os docentes, os
estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.
§ 4· A indicação, a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil, deverá incidir sobre brasileiro de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à ciência
e à cultura.
§ 5º Na escolha dos nomes que comporão as câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de
estarem representadas todas as regiões do País e as diversas
modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada
colegiado.
§ 6º Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o periodo imediatamente subseqüente,
havendo renovação de metade das câmaras a cada dois anos,
sendo que, quando da constituição do conselho, metade de seus
membros serão nomeados com mandato de dois anos.
§ 7' Cada câmara será presidida por um conselheiro escolhido por seus pares, vedada a escolha do membro nato, para
mandato de um ano, permitida uma única reeleição imediata.»
«Art. 9º As câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao conselho pleno.

§ lº São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino
fundamental, da educação especial e do ensino médio e tecnológico e oferecer sugestões para sua solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na alínea anterior;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Miuistério da Educação e do Desporto;

d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação;
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e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;

fJ manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar as questões relativas à aplicação da legislação
referente à educação básica;
§ 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;

b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua
atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação;
d) deliberar sobre os relatórios encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto sobre o reconhecimento de cursos
e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior,
assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por
instituições não universitárias;

e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive de universidades, com base em relatórios e avaliações
apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto;

fJ deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de educação superior que fazem
parte do sistema federal de ensino;
g) deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto, com base na avaliação dos
cursos;
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior;
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i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior.

§ 3' As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.

§ 4' O recredenciamento a que refere a alínea e do § 2" deste
artigo poderá incluir determinação para a desativação de cursos
e habilitações.»
Art. 2' As deliberaçães e os pronunciamentos do Conselho Pleno e das câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado
da Educação e do Desporto.
Art. 3' Com vistas ao disposto na letra e do § 2º do art. 9' da
Lei n" 4.024, de 1961, com a redação dada pela presente Lei, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a eficiência das atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

§ 1º Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a
que se refere o caput incluirão, necessariamente, a realização, a cada
ano, de exames nacionais com bases nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados e destinados a aferir
os conhecimentos e as competências adquiridos pelos alunos em fase
de conclusão dos cursos de graduação.
§ 2' O Minístério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado das avaliações referidas no caput deste artigo,
inclusive dos exames previstos no parágrafo anterior, informando o
desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente os alunos
avaliados.
§ 3' A realização de exame referido no § 1º deste artigo é
condição prévia para obtenção do diploma, mas constará do histórico
escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se
submeteu.
§ 4' Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados
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mento específico, emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto,
a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5º A divulgação dos resultados dos exames, para fins diversos
do instituído neste artigo, implicará responsabilidade para o agente,
na forma da legislação pertinente.
§ 6º O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeterse a novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§ 79. A introdução dos exames nacionais, como um dos procedimentos para avaliação dos cursos de graduação, será efetuada gradativamente, a partir do ano seguinte à publicação da presente lei,
cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto determinar
os cursos a serem avaliados.

Art. 4' Os resultados das avaliações referidas no § l' do art. 2'
serão, também, utilizados pelo Ministério da Educação e do Desporto
para orientar suas ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, principalmente
as que visem à elevação da qualificação dos docentes.
Art. 5' São revogadas todas as atribuições e competências do
Conselho Federal de Educação previstas em lei.
Art. 6' São extintos os mandatos dos membros do Conselho
Federal de Educação, devendo o Ministério da Educação e do Desporto
exercer as atribuições e competências do Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publicação desta lei, o Poder Executivo adotará as providências necessárias
para a instalação do conselho.

Art. 7' São convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória n" 1.126, de 26 de setembro de 1995, e os processos em
andamento no Conselho Federal de Educação quando de sua extinção
serão decididos a partir da instalação do Conselho Nacional de Educação, desde que requerido pela parte interessada, no prazo de trinta
dias, a contar da vigência desta lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):4705-4738, novo 1995.

4728

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

LEI Nº 9.132, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito eepecial até o limite de R$ 331.360,00, e crédito
suplementar no valor de R$ 1.219.988,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de R$ 331.360,00 (trezentos e trinta
e um mil, trezentos e sessenta reais) e crédito suplementar no valor
de R$ 1.219.988,00 (um milhão, duzentos e dezenove mil, novecentos
e oitenta e oito reais), para atenderem às programaçôes constantes
dos Anexos I e II desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, conforme o Anexo
III desta lei, e de doações provenientes de Instituições Nacionais.
Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, é alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis, na forma do Anexo IV.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 27 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1995, págs. 19377/19378.

LEI Nº 9.133, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
rw valor de R$ 158.108,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministêrio da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 158.108,00
(cento e cinqüenta e oito mil, cento e oito reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro, na forma
do Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1995, págs. 19378119320.
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LEI N" 9.134, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de
R$ 17.100.000,00, para os fins que específica;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de R$ 17.100.000,00 (dezessete núlhões
e cem núl reais), para atender à programação indicada no Anexo I
desta lei.
Art. 2!l Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
dos próprios órgãos, indicadas no Anexo II desta lei, no montante
especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1995, págs. 19379/19380.

LEI NO 9.135, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em fauor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito
especial até o limite de R$ 3.000.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito especial até o limite de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execnção do disposto no artigo
anterior correrão à conta da anulação parcial de dotações na forma
do Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pãg. 19505.

LEI N' 9.136, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial
até o limite de R$14.130. 708,00. para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de R$
14.130.708,00 (quatorze milhões, cento e trinta mil, setecentos e
oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4705-4738, novo 1995.

4732
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, conforme indicado no Anexo 11 desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pág. 19506.

LEI Nº 9.137, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor da Câmara dos Deputados, créditos suplementares no valor de R$
20.422.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, créditos suplementares
no valor de R$ 20.422.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e vinte e
dois mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pág. 19507.

LEI Nº 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o crédito rural e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e É autorizada, para o crédito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei nº 8.427, de 27 de
maio de 1992.·
§ 1e Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2º O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a
alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.
Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a partir
da publicação desta lei e até 31 de julho de 1996, não se aplica o
disposto no § 2º do art. 16 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de 1994.
Art. 3º O disposto no art. 31 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
(OOC), sob supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4º É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de
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crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.
Parágrafo único. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, disciplinada pelo Decreto-Lei n"167, de 14 de fevereiro de 1967.

Art. 5' São as instituições e os agentes financeiros do Sistema
Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de
novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas
originãrias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas
associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas,
relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:
I - de crédito rural de custeio, investimento ou comercialização, excetuados os empréstimos do Governo Federal com opção de
venda (EGF/COV);
H - realizadas ao amparo da Lei n" 7.827, de 27 de setembro
de 1989 - Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO);

IH - realizadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros recursos operados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

IV - realizadas ao amparo do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé).
§ I" O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar a inclusão de operações de outras fontes.

§ 2' Nas operações de alongamento referidas no caput, o saldo
devedor será apurado segundo as normas fixadas pelo Conselho
Monetãrio Nacional.
§ 3' Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as
operações contratadas por produtores rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito
rural, comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como
limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro
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Geral do Contribuinte (CGC), o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), observado, no caso de associações, condomínios e cooperativas,
o seguinte:
I - as operações que tenham cédulas-filhas serão enquadradas na regra geral;
II - as operações originárias de crédito rural sem identificação do tomador final serão enquadrados, observando-se, para cada
associação ou cooperativa, o valor obtido pela multiplicação do valor
médio refinanciável de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo
número de associados ativos da respectiva unidade;
IH - nos condomínios e parcerias entre produtores rurais, adotar-se-á um limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
cada participante, excetuando-se cônjuges, identificado pelo respectivo CPF.ou CGC.
§ 4' As operaçôes desclassificadas do crédito rural serão incluídas nos procedimentos previstos neste artigo, desde que a desclassificação não tenha decorrido de desvio de crédito ou outra ação dolosa
do devedor.
§ 5' Os saldos devedores apurados, que se enquadrem no limite
de alongamento previsto no § 3', terão seus vencimentos alongados
pelo prazo mínimo de sete anos, observadas as seguintes condições:
I - prestações anuais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 31 de outubro de 1997;

II
taxa de juros de três por cento ao ano, com capitalização
anual;
III
independentemente da atividade agropecuária desenvolvida pelo mutuário, os contratos terão cláusula de equivalência em
produto, ficando a critério do mesmo a escolha de um dos produtos, a
serem definidos pelo Conselho Monetário Nacional, cujos preços de
referência constituirão a base de cálculo dessa equivalência;
IV - a critério do mutuário, o pagamento do débito poderá
ser feito em moeda corrente ou em equivalentes unidades de produto
agropecuário, consoante a opção referida no inciso anterior, mediante
depósito da mercadoria em unidade de armazenamento credenciada
pelo Governo Federal;
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v - a critério das partes, caso o mutuário comprove dificuldade de pagamento de seu débito nas condições acima indicadas, o
prazo de vencimento da operação poderá ser estendido até o máximo
de dez anos, passando a primeira prestação a vencer em 31 de outubro
de 1998;
VI - caberá ao mutuário oferecer as garantias usuais das
operações de crédito rural sendo vedada a exigência, pelo agente
financeiro, de apresentação de garantias adicionais, liberando-se
aquelas que excederem os valores regulamentares do crédito rural;
VII - a data de enquadramento da operação nas condições
estabelecidas neste parágrafo será aquela da publicação desta lei.
§ 6· Os saldos devedores apurados, que não se enquadrem no
limite de alongamento estabelecido no § 3º, terão alongada a parcela
compreendida naquele limite segundo as condições estabelecidas no
§ 5·, enquanto a parcela excedente será objeto de renegociação entre
as partes, segundo as normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 7· Não serão abrangidos nas operações de alongamento de
que trata este artigo os valores deferidos em processos de cobertura
pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proago),
§ 8· A critério do mutuário, o saldo devedor a ser alongado
poderá ser acrescido da parcela da dívida, escriturada em conta
especial, referente ao diferencial de índices adotados pelo plano
de estabilização econômica editado em março de 1990, independentemente do limite referido no § 3·, estendendo-se o prazo
de pagamento referido no § 5· em um ano.
§ 9º O montante das dívidas mencionadas no caput, passiveis
do alongamento previsto no § 5º, é de R$ 7.000.000.000,00 (sete
bilhões de reais).
§ 10. As operações de alongamento de que trata este artigo
poderão ser formalizadas através da emissão de cédula de crédito
rural, disciplinada pelo Decreto-Lei n? 167, de 14 de fevereiro de 1967.

§ 11. O agente financeiro apresentará ao mutuário extrato consolidado de sua conta gráfica, com a respectiva memória de cálculo,
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de forma a demonstrar discriminadamente os parâmetros utilizados
para a apuração do saldo devedor.
Art. 6' É o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos até o
montante de R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), para garantir as operações de alongamento dos saldos consolidados de dívidas
de que trata o art. 5'.
§ I? A critério do Poder Executivo, os títulos referidos no caput
poderão ser emitidos para garantir o valor total das operações nele
referidas ou, alternativamente, para garantir o valor da equalização
decorrente do alongamento.

§ 2' O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da Fazenda, fundamentará solicitação ao Senado Federal de aumento dos
limites referidos nos incisos VI, VII e VIII do art. 52 da Constituição
Federal.
Art. 7' Os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro Oeste (FNO, FNE e FCO), do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Fundo de Participação
PIS/Pasep e de outros fundos ou instituições oficiais federais, quando
lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento
de que trata o art. 5', terão seus prazos de retorno e encargos
financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento, correndo o custo da equalização à conta do respectivo fundo.
Art. 8'. Na formalização de operações de crédito rural e nas
operações de alongamento celebradas nos termos desta lei, as partes
poderão pactuar, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do
vencimento ordinário ou extraordinário, e até a liquidação do empréstimo ou financiamento, inclusive no caso de dívidas ajnizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado.

Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas no Decreto-Lei n' 167, de 14 de fevereiro de 1967, e no art. 4',
parágrafo único da Lei n? 7.843, de 18 de outubro de 1989, os encargos
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financeiros serão os mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento.
Art. 9' É a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A,
no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal (EGF),
vencidos até 31 de dezembro de 1994.
Art. 10. O Conselho Monetário Nacional deliberará a respeito
das características financeiras dos títulos do Tesouro Nacional a
serem emitidos na forma do Art. 6' e disporá sobre as demais
normas, condições e procedimentos a serem observados na formalização das operações de alongamento referidas nesta lei.
Art. 11. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.131, de 26 de setembro de 1995.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.178, DE 1º DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador rFAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em la de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. I" Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A, de recursos excedentes da Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à União
Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao pagamento dos serviços assistenciais do Sistema ÚIÚCO de Saúde, prestados
em regime de atendimento ambulatorial e de internações hospitalares, Iastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro Nacional,
com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
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recursos de que trata este actigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.

Art. 2' Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista
no art. 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação
dada pela Lei n" 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata o artigo anterior não poderá exceder o valor de
R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá
remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),
acrescidos de cinco por cento ao ano.
§ 1e Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a pactir de junho
de 1996.
Art. 3' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais .vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, l' de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Adib Jatene
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.179, DE
3 DE NOVEMBRO DE 1995(*)
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1º O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n"
6.024, de 13.de março de 1974, e no Decreto-Lei n'' 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do Programa de que trata o caput.

Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do Programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor da
aquisição e o valor patrimouial da participação societária adquirida;
(*)

Retificada no DO de 7.11.1995 (pág. 5217 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4742

lU - as perdas de que trata-o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais dos períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica à incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 19.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3º Nas reorganizações societárias decorrentes do processo
de incorporação, fusão e cisão ocorridos no âmbito do programa de que
trata o Art. 1º não se aplica o disposto nos arts. 2' e 254, § 1º, da Lei
n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.180, DE
10 NOVEMBRO DE 1995 (*)
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4. 728, de 14 dejulho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 75 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75

.

§ 4º As importâncias adiantadas na forma do § 2' deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.146, de 11 de outubro de 1995.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 13.11.1995 (pág. 5218 deste

volume).
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.181, DE
13 DE NOVEMBRO DE 1995 (*)
Dá nova redação ao parágrafo único
do Art. L" da Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (eBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens) recursos para pagamento de pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. P O parágrafo único do Art. P da Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o linúte de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta e
quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três reais)
e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU."
Art. 29 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 14.11.1995 (pág. 5218 deste

volume).
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.182, DE
17 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei nº
2.321, de 25 de fevereiro de 1987, sobre a
indisponibilidade de seus bens, sobre privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nº
2.321, de 1987 e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n'' 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei nº
2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens do controlador ou controladores das instituições
submetidas aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou
administração especial temporária.
.
§ 1º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 2º A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.

Art. 3º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no Art. 1º do
Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
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extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:

I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II -

transferência do controle acionário;

lU - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 4' No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;

11 - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
III - proceder constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
ou administração especial temporária, objetivando a continuação
geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
à

Art. 5° A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores e membros dos
conselhos das instituições submetidas aos regimes de que tratam a
Lei n" 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
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Art. 6' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 7' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores e membros de seus conselhos, o
Banco Central do Brasil poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
III -

impor restrições às atividades da instituição financeira.

§ l' Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2º Não concluído o processo no prazo de 120 dias, a medida
cautelar perderá sua eficácia.
Art. 8' A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei nº
2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma do
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1o O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2' Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União Federal, do controle acionário da instituição.
Art. 9' As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União Federal permanecerão, até a alienação de seu
controle, para todos os fins, sob O regime jurídico próprio das empresas privadas.
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Art. 10. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou direitos
relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de
entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.183, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP),dispõesobrearemuneração dosrecursos

do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo
deAmparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras prcoidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" A partir de 1" de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2" A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
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anterior ao de sua vigência, dos titulas da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.

Art. 32 As normas a que se refere o Art. 1!:!, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do Art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4° Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1º de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1º do Art. 5º e nos arts. 6º e
7º desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
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Art. 5" O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ I' Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
refe-renciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.
§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).
Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o Art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o Art. 3" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1" de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8' A partir de 1" de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no Art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991,
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substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Mouetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.

Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de I" de setembro de
1995, do critério de que trata o Art. 7", em substituição ao previsto
no Art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados ate 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos
depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, definidos pelo Art. 9º da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
alterado pelo Art. 1" da Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991,
a partir da liberação dos empréstimos realizados com os referidos
recursos, quando destinados a programas de investimento voltados
para a geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação Pis-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o Art. 38 da Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991, substituída pelo TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o Art. 8" desta medida provisória.
Art. 13. A partir de I? de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação Pis-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário N acionaI a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
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respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no Art. 8', in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n'' 8.177, de l' de março
de 1991, e os §§ 2' e 3' do Art. 2' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de
1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.147, de 24 de outubro de 1995.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.184, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Química e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
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Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho deAtividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. I" e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 1" As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Minístros das respectivas áreas e do Minístro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4754
§ 4º As gratificações a que se referem os arts. lºe 2º serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Ativi,
dade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5º As gratificações serão pagas a partir de 1º de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no capu;
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º

Art. 4' O disposto na medida provisória aplica-se aos proventos
da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de servidor
público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5º O Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.

Art. 6º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção
(CD) ou Função Gratificada (FG), nas Institnições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei n" 8.911, de 11
de julho de 1994.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.148, de 24 de outubro de 1995.

Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' !.I85, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Aâuccacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providêneLOS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1o São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2' São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3' São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Asessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ I" São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2' Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4' O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nivel101.5.
Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1', do Decreto-Lei n° 2.333, de 11 de junho de
1987, com a disciplina nele estabelecida aos seus beneficiários, incluCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.
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sive àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ 1" Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n" 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
Art. 6' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.149, de 24 de outubro de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Mauro César Rodrigues Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
N 2de
Cargos

10
3

Denominação

Situação Nova
Código

N 2de
Cargos

Gabinete do Advogado-Geral
Consultor da
10
União
DAS 102.5
Adjunto do
3
Advogado- Geral
DAS 102.5

Denominação
da União
Consultor da
União
Adjunto do
Advogado-Geral
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DAS 102.6
DAS 102.6
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Situação Nova

Situação Anterior

N'de
Cargos

Código

Denominação

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

1
6
3
2

11
5

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Ngde
Cargos

101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101.3

1
6
3
2
16
5

Denominação
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.5
102.4
101.3
101.2
101.1
101.3

ANEXO II
Advocacia-Geral da União
N'lI de Cargos

Denominação

Código

I - Gabinete do Consultor-Geral da União
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

1
1
1

II - Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União

Situação Anterior

N°de
Cargos

Denominação
IH -

3
2

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1
5
2
1
8
2
1
3

Adjunto do Procurador-Geral
da União
Assessor Jurídico

101.6
101.4
102.3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1

Situação Nova

Código

Ngde
Cargos

Denominação

Gabinete do Procurador-Geral da União
Adjunto do Pro5
curador-Geral
DAS 102.4
da União
Assessor Jurídico
DAS 102.3
4
1
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
2
1
Oficial de Gabinete
8
Oficial de Gabinete
1
Coordenador-Geral

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.3
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
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Situação Anterior

N 2de
Cargos

Denominação

Código

Situação Nova
N2de
Denominação
Cargos
2
Coordenador
Chefe de Divisão
4
.Chefe de Serviço
2

Código

DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANExom
Advocacia-Geral da União
N" de Cargos

Denominação

Código

I - Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária
DAS 101.3
Chefe de Gabinete
1
Assessor Jurídico
DAS 102.3
4
Assessor Técnico
DAS 102.2
2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
2
Coordenador
DAS 101.3
1
Chefe de Divisão
DAS 101.2
3
Chefe de Serviço
DAS 101.1
6
II - Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre
e em Recife: estrutura unitária

1
3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos
Denominação
Código
I - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico
DAS 102.3
4
Assessor Técnico
DAS 102.2
2
Coordenador
DAS 101.3
1
II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
Assessor Jurídico
DAS 102.3
2
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Denominação

Nllde Cargos

1
1

Código
DAS 102.2
DAS 101.3

Assessor Técnico
Coordenador

IH - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
DAS 102.3
Assessor Jurídico
1
Assessor Técnico
1
DAS 102.2
Coordenador
DAS 101.3
1

1
1

IV - Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
Roraima e Tocantins: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V

Advocacia-Geral da União
N~ de Cargos

2

I

Denominação

I

Código

I

I - Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

II - Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias): estrutura unitária
1

I

1

I

Assessor .Jurídico
111 - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico

ANEXO VI

Advocacia-Geral da União
N2de Cargos
1
2
3

Denominação
Diretoria-Geral de Administração
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

Código
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.186, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei n"
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O § 6' do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n'' 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 20,

,

,

.

§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................

})

«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ I" A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2' Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento..
«Art. 40

..

§ 1e A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS, até
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.
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31 de dezembro de 1995 de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, 11ou 111 do § 1s
do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do

art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.

Art. 3º O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1s de janeiro de 1996.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.150, de 24 de outubro de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.187, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera oAnexoII da Lei n' 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1'1 do art. 3900
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1e Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
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Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.

Art. 22 A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da união, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 12 Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1Q da
Lei n'' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aOS das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.

Art. 42 Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6[\
da Lei n" 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela
previstas, cabendo-lhes promover estudos que objetivem especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;

II - a implementação do disposto no inciso I do art 3' da Lei
n" 8.448, de 21 de julho de 1992;
III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
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IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5Q O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autãrquica
e fundacional, a partir de 12 de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.

Art. 6" Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se
refere o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir
de 12de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII
desta medida provisória.
Art. 7' O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8' As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.151, de 24 de outubro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-seodispostono§ lºdoart.lºdaLeiDelegada
n" 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n" 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1º de setembro de 1994.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM: e Ipea.

CL

A

B

C

D

P

Superior
40 Horas
30 Horas

III
II
I

429,51
401,88

322,13
301,41

375,55

VI
V
IV
III
II
I

330,08
310,48
301,52

40 Horas

ao Horas

253,90

190,43

150,35

112,76

182,46

143,17

107,38

281,66

174,83

136,32

102,24

247,56

223,36

167,52

214,04

160,53

129,82
123,64

97,37

205,11
188,37

153,83
147,42
141,28

117,77
112,17

284,37

232,86
226,14
219,62
213,28

106,86

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

88,33
84,13
80,15
76,37

268,21

201,16
195,37

173,04

129,78
124,40

97,02
92,46

119,23
114,31

88,12
84,01

196,56

92,73

72,77

245,71

184,28

165,86
158,98
152,41

238,64

178,98

146,10

109,58

80,ü9

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

225,13
218,66

168,35

72,81

54,61

96,57

69,44

52,08

212,39

159,29

206,30

154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73

164,00

260,49
252,99

V
IV
III
Il
I

Auxiliar

30 Horas

243,28
233,10

292,82

VI
V
IV
III
Il
I

Intermediário
40 Horas

200,39

189,74

63,01
60,07
57,27

92,60

66,24

49,68

88,80

63,20

85,16

60,31

47,40
45,23

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação

69,35
66,09

Vencimento Básico

.Iuíz-Preaídente

429,51

Juiz

409,06
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ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

429,51

Grat, (Art.

'[fi

da Lei

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

n'.! 8.460/92)
170,92
163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

Classe
Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

20 Horas

40 Horas

Nível

Graduado

Graduado

U

214,75

429,50

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

343,60
327,24
311,66
296,82

4
3
2
1

134,92
128,49
122,38
116,55

269,84
256,98
244,76
233,10

4
3
2
1

105,95
100,91
96,10
91,52

211,90
201,82
192,20
183,04

ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 111e ~ Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3
2
1

165,55
157,66
150,16
143,01

331,10
315,32
300,32
286,02

4
3

130,00
123,81

260,00
247,62

E

D
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Classe

C

B

A

Nível
2
1

20 Horas
Graduado
117,91
112,30

40 Horas
Graduado
235,82
224,60

4
3
2
1

105,95
100,90
96,10
91,52

211,90
201,80
192,20
183,04

4
3
2
1

86,33
82,23
78,31
74,58

172,66
164,46
156,62
149,16

4
3
2
1

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72
134,02
127,64
121,56

ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis
n 2s 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de
Ensino, conforme arts. 32 e seguintes da Lei 0 9 7.596/87, dos servidores do lhama, Embratur,

lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS,
Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.
Intermediário
Superior
Auxiliar
P
CL

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,81
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

302,05
282,67
273,11
263,88
254,97
246,37

226,54
212,00
204,83
197,91
191,22
184,78

181,77
175,13
168,73
162,59
156,67
150,96

136,33
131,35
126,55
121,94
117,50
113,22

119,51
114,04
108,84
103,88
99,16
94,66

89,63
85,53
SI,63
77,91
74,37
71,00

11
I

238,05
230,04
222,29
214,82
207,60
200,63

178,54
172,53
166,72
161,12
155,70
150,47

145,48
140,21
135,13
130,24
125,54
121,02

109,11
105,15
101,35
97,68
94,15
90,77

90,37
86,29
82,40
78,70
75,18
71,81

67,78
64,72
61,80
59,02
56,39
53,86

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,47

40 Horas

111
A

B

11
I
VI
V
IV
III

11
I

C

VI
V
IV
III
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CL

40 Horas
187,41

IV
D

Intermediário

Superior

P

181,14
175,10
169,24

J][

Il
I

30 horas
140,56
135,86
131,32
126,93

40 Horas
112,47
108,43
104,55
100,82

30 Horas
84,35
81,33
78,41
75,61

Auxiliar
30 Horas
65,58
49,18
62,67
47,01
59,92
44,94
57,28
42,96

40 Horas

ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
ANEXO H DA LEI Nº 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Graficações e Indenizações
Tabela H - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

70% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Oficial-General

70% do soldo

Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

60% do soldo
50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
Terceiro Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

Percentuais
90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex ottícío, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

40% do soldo
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ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento. de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia. dos servidores da BAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRE, FCP, LBA, Funai , Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnicos Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme art. 31! e
seguintes da Lei nl!7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis nOs

5.645/70 e 6.550/78.
Superior

CL

p

A

B

C

D

Auxiliar

Intermediário

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

!lI
I1
I

429,51
401,88
375,55

322,13

253,90
243,28

190,43

301,41
281,56

182,46

112,76
107,38

233,10

174,83

150,35
143,17
136,32

VI
V
IV
!lI
I1
I

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37

223,36
214,04
205,11
196,56

167,52
160,53
153,83

129,82

97,37
92,73
88,33

VI
V
IV
!lI
I1
I

268,21
260,49
252,99

201,16
195,37

245,71
238,64

184,28
178,98
173,84

V
IV
!lI
I1
I

225,13

276,17

231,78
218,66
212,39
206,30
200,39

247,56
232,86
226,14
219,62

213,28
207,13

189,74

168,35
164,00
159,29

154,73
150,29

188,37

180,54
173,04
165,86
158,98

147,42
141,28
135,41

123,64

117,77
112,17
106,86
101,82

76,37

97,02

72,77
69,35

84,01
80,09
76,36

134,30
128,76
123,47

100,73

72,81

54,61

96,57
92,60

69,44
66,24

52,08

118,40

88,80

63,20

113,55

85,16

60,31

152,41

146,10
140,07

92,46
88,12

Tribunal Marítimo

.Iuiz-Presidente
Juiz

84,13
80,15

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Denominação

102,24

Vencimento Básico

429,51
409,06
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66,09
63,01

60,ü7
52,27

49,68
47,40
45,23
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ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacia-Geral da União
Vencimento Básico

Grat. art. 7Q da
Lei ns 8.460/92

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Categoria

375,55

156,17

Denominação

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas
Classe

Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

Nível
U

Graduado
214,76

40 Horas
Graduado
429,51

4
3
2
1

176,91
169,29
162,00
155,03

353,82
338,58
324,00
310,05

4
3
2
1

142,23
136,10
130,24
124,63

284,45
272,20
260,48
249,26

4
3
2
1

114,34
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e 22 Graus
Classe

Titular
E

D

20 Horas

40 Horas

Nível
U

Graduado

Graduado

198,67

397,34

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,20

336,09
321,62
307,77
294,52

4
3

136,35
130,48

272,70
260,96

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4770
20 Horas

Classe

C

B

A

Nível
2
1

Graduado
124,86
119,49

40 Horas
Graduado
249,72
238,97

4
3
2
1

114,94
109,42
104,71
100,20

228,68
218,83
209,41
200,39

4
3
2
1

94,52
90,02
85,74
81,65

189,04
180,04
171,47
163,30

4
3
2
1

77,03
73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,08

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.187,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
(A partir de I" de Dezembro de 1994)
ANEXO II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

80% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria II
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação

150% do soldo
130% do soldo
110% do soldo

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situação normais
Posto ou Graduação

Oficial-General
Oficial-Superior

Percentual
150% do soldo
130% do soldo
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Posto ou Graduação
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

Percentual
110% do soldo

Subofieial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3Q
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex officío, para a inatividade remunerada. com
menos de 30 anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.188, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera as Leis nºs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. F O art. 6' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, passa
a ter a seguinte redação:
«Art. 6 9 O Tesouro NacionaI repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvol vimento econômico do
BNDES."
Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:

«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social refeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4772
ridos na alínea d do parágrafo úníco do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d. e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.152, de 24 de outubro de 1995.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.189, DE
23 NOVEMBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I -

da Carreira Finanças e Controle;
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H -

da Carreira de Planejamento e Orçamento;

IH - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nivel snperior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § I" do art. 2' desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2" A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2" da Lei n" 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 17 setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ I" A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' O número de servidores em exercício em cada um dos órgãos
e entidades que integram os sistemas de Controle Interno do Poder
Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, com pontuação acima de oitenta por cento do limite
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não
poderá superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos
beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por
cento.
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§ 3' Os servidores titulares de cargos de que trata o art. 1',
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos sistemas referidos nos arts. 4' e 11 da Medida Provisória n" 1.128, de 26 de setembro de 1995, para o exercício de cargos
em comissão, perceberão a gratificação de Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão

de:
1. Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 ou equivalentes;
2. DAS-4, DAS-3 e DAS2, nas unidades integrantes das estruturas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no capui,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.
§ 4' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 3º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-S e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 5' A Gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 6º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de I? de março de 1995, em valor equivalente á setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1º.
§ 7º Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
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§ F As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
§ 2" Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso e
matriculados no curso de formação terão direito, a título de ajuda
financeira, a oitenta por cento dos vencimentos fixados para o padrão
inicial da classe inicial a que estiver concorrendo, durante a realização do curso, com a seguinte composição:
a) oitenta por cento do vencimento básico; e

b) oitenta por cento da gratificação de Atividade de que trata a
Lei Delegada n" 13, de 1992.

§ 3' No caso de o candidato ser servidor da Administração
pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

Art. 4" Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1s A gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2' da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art. 2" da Lei n? 8.852, de
1994.
§ 2' A gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.

§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 3', alíneas a e b,
e 4º do art. 2'.
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§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
§ 5º A gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de I" de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.

Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.153, de 24 de outubro de 1995.

Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.190, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção/
Da Estrutura
Art. I º A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
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execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do Governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5" À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6" À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
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sidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
corno estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.

Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;

II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um úníco núnistério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

§ lQ Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso 11, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos Ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Cãmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o
inciso II do caput,
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§ 5" O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e Comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1".

Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar O
Presidente da República em assuntos de naturezajurídica elaborando
pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9" O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado peloChefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar O Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
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têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de
5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULon
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
da Administração Federal e Reforma do Estado;
II

da Aeronáutica;

III

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

IV

da Ciência e Tecnologia;

ria;

V
VI
VII

das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;

VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
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XI
XII
XIII
zônia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amade Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada Ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquíca e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
II - Ministério da Aeronáutica:
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a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;

c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;

h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à
aeronáutica civil;

III - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agricola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
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h) proteção, conservação e manejo do solo e de água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agrícultura e pecuária;

j) reforma agrária;
1) meteorologia e climatologia;

m)

desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;

n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;

o) assistência técnica e extensão rural.
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança.

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;

b) serviços postais.

VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, en-

sino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
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e) pesquisa e extensão universitária;

f) magistério;

g coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes.
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;

d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;
f) participação no preparo e na execuçào da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscali-

zação e comercialização;
h) produto de material bélico.

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização

e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e)

administração patrimonial;

f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
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h) fiscalização e controle do comércio exterior.

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool.

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
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l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei.

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;

f) orientação e controle da Marinha Mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;

h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval.

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal.
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b)

aproveitamento da energia hidráulica;
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c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear.
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômícas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos.

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social.
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e'serviços consulares;
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c) participação nas negociações comerciais, econõmicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais.
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde.
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração.
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
b) Marinha Mercante, portos e vias navegáveis;
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c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1" Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
H - Gabinete do Ministro;
IH - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.
§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3" Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas Subsecretarias.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, até quatro Secretarias;
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U - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agrícola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;
UI - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de
Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho
Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos
1·, 2º e 3' Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de
Nomenclatura, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
VIU - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento
de Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
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Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública da UIÚão, até
cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho N acional dos Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional
do Meio Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secreta-

rias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho N acional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social,
do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial,
a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do
Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta
composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as
repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão
de Promoções;
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xv - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional
de Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVl - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;

XVlI -

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ 1e São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2' O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos SubsecretáriosGerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.

CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e
Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
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IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:

I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;

d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

Il - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Ridricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Eslar
Social;
V - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria N acionai para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério
do Bem-Estar Social;
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VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;

VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § I" do art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n?
7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III

o Ministério da Integração Regional;

IV

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e

Expressão;
b) a Secretária de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
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v - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Adnúnistração Federal e Reforma do Estado;
VII

as Secretarias de Administração Geral, em cada minis-

tério;
VIII

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento ano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
111 - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
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IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI ~ com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
Ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretária-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretária da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
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prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;

li III -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de SecretárioExecutivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3' do art. 7" desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § I', inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
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ção le~sbltiva .específica, a instituições de educação, de saúde ou ~e
assistencla social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2 2 Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse, 31 de dezembro de 1995, desde que
preenchidos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.

§ 3º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde, ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1995, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
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§ 1º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, assim como o Departamento de Administração Geral, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a
integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive os
alocados à ora extinta Consultoria Jurídica, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuíções pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências

estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
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§ 2 Q As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixados em decreto.

CAPÍTULOrv
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da
Lei n" 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4" do art. 93 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da
Lei n" 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4 Q e § 2Q do art. 5Q do Decreto-Lei n" 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeita à supervisão exercida por titular de órgão
de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
de Estado, mantida as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em face final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
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aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.

Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remenejados para O Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Art. 40. Até o final do presente exercício, o Poder Executivo
promoverá a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que
trata o art. 19, incisos I, II e lII, de modo a evitar qualquer aumento
de despesas em decorrência da criação de novos cargos, determinada
por esta medida provisória.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1995,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
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civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n-s 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de I" de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995 e
1.154, de 24 de outubro de 1995.

Art. 44. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992, e o parágrafo único
do art. 2º do Decreto-Lei n" 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174º da Independência e 101'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.191, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro-Sul e na Região NortelNordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
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§ lº Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.

§ 2' Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § l' deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 3' Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4' Os excedentes de açúcar referidos no § l' poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.
Art. 2' Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro-Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. 1s e aos de mel rico
e de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.
Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com total ou parcial do imposto sobre exportação, a
emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação, ou de
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rior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sujeitarse-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5' A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3', poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6' Às ofertas públicas de que trata o art. 5', inciso H,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n? 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7' A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata essa medida provisória, não gera direito adquirido e será
tomada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.

Art. 8' Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NortelNordeste pelo extinto Ministério da Integração regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela Secretaria de Política Comercial do Ministério da indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30
de setembro de 1995;

III - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Política
Comercial do Ministério da indústria, do Comércio e do Turismo.
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Art. 9" O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.

Art. 10. O caput do art. 3' do Decreto-Lei n" 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselbo
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior.»

Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao diposto nos arts.
56 e 57 da Lei n'' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.155, de 24 de outubro de 1995.

Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.192, DE
23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outra providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
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nos tennos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ I" O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, O texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. I"
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econõmico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requer, nos termos da Lei n" 8.078,
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de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ I" Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § I? do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n" 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:

«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido..
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituções
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infrigências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
medida provisória n" 1.156, de 24 de outubro de 1995.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 12. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991, o

art. 14 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991, e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
ANEXO I
Nome do Estabelecimento:
Nome fantasia:
Registro no MEC nl!

CGC:
Data do Registro:

Endereço:

Cidade:
Telefone: (

CEP:

Estado:
)

Fax: (

)

Telex:

Pessoa Responsável pelas informações:
Entidade Mantenedora:
Endereço:
Telefone: (

Estado:

)

CEP:

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

L
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4810
Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Indicadores Globais
1996 (')

1995

NQ de funcionários:

N" de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento Total em R$:
(*) Valor estimado p/1996:

ENDEREÇO PARA CORRE8PONDÉNCIA:
(se diferente do que consta acima):
Endereço:

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

Cidade:

Estado:

------

CEPo

-------

----

Mês da data-base dos professores:

Local:

Data:

--------

(Carimbo e assinatura do responsável):

-------------
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ANEXOU
Nome do Estabelecimento:
Componentes de custos
(Despesas)

1995
(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

1.0. Pessoal
l.l. Pessoal docente
l.1.1. Encargos Sociais

1.2. Pessoal Técnico e Administrativo

t.z.i. Encargos Sociais
2.0. Despesas Gerais e Administrativas
2.l. Despesas com material
2.2. Conservação e manutenção
2.3. Serviços de terceiros
2.4. Serviços públicos
2.5. Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6. Outras despesas tributárias
2.7. Aluguéis
2.8. Depreciação
2.9. Outras despesas
3.0. Subtotal-(1+2)
4.0. Pró labore

5.0. Valor locativo
6.0. Subtotal - (4+5)
7.0. Contribuições Sociais
7.l. PISIPASEP
7.2. COFIS
8.0. Total Geral -

(3+6+7)

Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
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Valor da última mensalidade do ano anterior R$

.

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

.I

em:
Data:

.!

1996
.!.

.

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.193, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2'! da Lei n '!
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O art. 29 da Lei n' 8.844, de 20 dejaneiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, à representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2Q As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
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§ 4" Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.»

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
medida provisória n" 1.157, de 26 de outubro de 1995.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 1742 da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.194, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e' militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
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§ P Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto do caput deste artigo.
§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.158, de 26 de outubro de 1995.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art 6' da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.195, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera a redação de dispositivos das Leis
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911
de 11 de julho de 1994, para instituir os
Décimos Incorporados, e dá outras prouidêncio».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Os arts. 62 e 67, caput, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1º A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.
§ 2" Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3' Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.»

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
fundações públicas federaís, observado o limite máximo de 35%
incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo
efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de
confiança..
Art. 2º Os arts. 3" e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3" Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor
ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia
ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de
Natureza Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a cada doze meses de efetivo exercício, a importância
equivalente a um décimo:
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I - no caso dos ocupantes de cargos em comíssão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superior (DAS), níveis 6, 5 e 4,
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada
à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneraçào recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor corrrespondente a 25% da remuneração total
do cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente às parcelas de representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função,
quando se tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superior (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de
Direção (CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1· Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitanternente ao do cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de
1990.
§ 2· No caso dos ocupantes de cargos em comissào do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.

§ 3· Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
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decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N atureza Especial.
§ 1Q A incorporação das parcelas remuneratórias, de que
trata este artigo, será efetivada com base no nível da função de
direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em comissão
equivalente no Poder cedente do servidor.
§ 2Q Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.»

Art. 3' Serão consideradas transformadas em décimos a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4Q Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidorfariajus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n' 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n? 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre I? de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de
décimo nos termos da Lei n? 8.911, de 1994, com a redação dada por
esta medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em
que completou o interstício.
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Art. 5° As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1s de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n'' 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1e Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5, e 4, e dos cargos de Natureza serão calculadas
considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI da Lei n?
8.622, de 19 dejaneiro de 1993, para obtenção das parcelas referentes
à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho
de função.
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6° É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei nº
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 7º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n'' 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
1 - a partir de I" de março de 1995, no caso em que a
aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até
essa data;

II -

a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no

Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a I" de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que Se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
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1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n'' 168, de 1991.

Art. 8º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 9º O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2f!
da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituído pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação
de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela Lei
nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão
de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas pela Lei
n? 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite máximo,
valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva
tabela.
Art. 11. O caput e o § 1º do art. 7' da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e remunerados os subseqüentes:
"Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificações da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
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§ 1" Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou' categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
.......................................................................................................»

Art. 12. AB vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentados e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados emconcurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que
estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Parágrafo único. Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para
todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que
venha a ser investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1" exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2º
e 3º do art. 3º da Lei n" 8.911, de 1994, 5', 6º, 7º, 9º, 10, 12, 13, e 14
da Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 16. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 78 e o art. 193 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5º e 6' da Lei n' 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRlA N" 1.196, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas deControle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo; e dá outras providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
Il - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
In - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
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VI
apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULün
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.

Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II

a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria -Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ I" Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Seeretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
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II - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;
III -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, perferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêrnicas do Governo
Federal;

II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
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CAPÍTULOII
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

11 - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;

IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
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XI

exercer o controle da execução dos orçamentos da

União;

XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIH - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
H - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
IH - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indiretamente, do Tesouro Nacional;
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VI - gerir a dívida pública mobiliária e a dívida externa de
responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;

VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;

XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizada de forma e serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
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b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;

f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3 9 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a união, direita ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação de gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações

CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercicio será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
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Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n?
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Minístro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo úníco. Ficam lotados no Minístério da Adminístração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialistas
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n"
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercicio dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n? 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Murúcipio, ou ainda, por Conselho de Contas de Municípios;
II - purúdas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Titulos II e Xl da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
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Parágrafo único. AB vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei n''
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ I" Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2" O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.

§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
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Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.

TÍTULÜV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a
cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditorias, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
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secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1995, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:

r

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

II
Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

Hl Estatais.

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1Q O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
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§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
UI - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
N - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso N acionaI;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIU - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.

Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:
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a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presiden-

te;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ l' Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2' A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu Regimento Interno.
Art. 33. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
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especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 34, As despesas decorrentes desta medida provisória COrrerão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 35. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do ministério em que
a Ciset tiver atuação.»
Art. 36. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.161, de 26 de outubro de 1995.
Art. 37. Esta medida provisória entra em vigor na data de
publicação.

SUa

Brasília, 24 de novembro de 1995; 174 Q da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO

Denominação

Situação
D.L. 0 2 2.346

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

Total

7.000

2.444

Situação
Nova
4.500
2.500

3.901

7.000

Situação
Anterior
1.457
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.197 DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera a Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. lQ

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
........................................................................................................»

«Art. 2 Q Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;

II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ I" Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.
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tal social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objetos de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.

§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."
«Art. 4e As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;

V - dissolução de sociedade ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1Q A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escollúda.
§ 2" Na !úpótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."
«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
orgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
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diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ F Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2" Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5" Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, um vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
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§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões- do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 9Q Nas suas ausências ou impedimentos, os.membros do

conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no programa;

U -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessária à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Dessstatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

UI - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
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v - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ P Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3º A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei."
«Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

I -

presidir as reuniões do conselho;

11 - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;

III - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6 9 desta lei;

IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou pernússão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.

"Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 49 , pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
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serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»

«Art. 9' Sempre que houver razões que justifiquem, a União
deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital
social da empresa ou instituição financeira objeto de desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias,
as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ I? As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»
«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
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dos da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»

«Art. 12. Para salvaguarda do conbecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa NacionaI de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou à sociedade
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;

h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreondidos.»
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«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»

"Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I -

admissão de moeda corrente;

Il - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;

In -

admissão, como meio de pagamento, de títulos e

créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de

liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no
PND.»
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condiçôes gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
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instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo.»

«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
"Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo 08 serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes:

III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
79 , inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6 Q
desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
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Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatizaçâo.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»
Art. 2Q No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-âo, no
que couber, as disposições da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3" O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.162, de 26 de outubro de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6' Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n" 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.198, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso In do art. I" da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de I" de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei n" 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV -NA, exclusíve, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - Nl, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
bãsico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
IV, NS 12
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Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e às receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.163, de 26 de outubro de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.199, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre crédito rural) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Fica autorizada, para o crédito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei nº 8.427, de 27 de
maio de 1992.

§ I" Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o caput deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com 08 limites e condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2' O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a
alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.
Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a partir
da publicação desta medida provisória e até 31 de julho de 1996, não
se aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n? 8.880, de 27 de maio
de 1994.
Art. 3" O disposto no art. 31 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro
de 1994, não se aplica aos empréstimos e financiamentos, destinados
ao crédito rural, com recursos das Operações Oficiais de Crédito
(OOC) sob supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4' É facultado às instituiçôes financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de
crédito fixado com base em orçamento simplificado, considerando-se
líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.
Parágrafo único. Os financiamentos de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, de acordo com o Decreto-Lei n'' 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Art. 5º Na formalização de operações de crédito rural, celebradas nos termos desta medida provisória, as partes poderão pactuar,
na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir do vencimento, ordinário
ou extraordinário, e até a liquidação do empréstimo ou financiamento, inclusive no caso de dívidas ajuizadas, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
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previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas no Decreto-Lei n" 167, de 1967, os encargos financeiros serão os
mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento.

Art. 6' Fica a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil
S. A. no valor correspondente aos Empréstimos do Governo Federal
(EGF), vencidos até 31 de dezembro de 1994.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.164, de 26 de outubro de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 17é'da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.200, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Reduz o imposto de importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle
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de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes, peças de reposição, e modelos para moldes; e
II - redução de até noventa por cento do imposto de importação incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos.
§ 1Q O disposto no caput deste artigo aplica-se, exclusivamente,
às empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups, veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igualou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;

h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.

§ 2º Os produtos de que tratam os incisos I e II deste artigo
deverão compor o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições
fixados em regulamento.
§ 3" Não se aplica aos produtos importados, nos termos deste
artigo, o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.

Art. 2" O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:

I - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, somado ao valor total FOB das
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importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § I" do
mesmo artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos, realizadas, em período a ser
determinado, por empresa;
IH - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 19 do artigo anterior e o valor das
exportações líquidas realizadas, em período a ser determinado, por
empresa.

§ 1º Com o objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer liuútes adicionais à importação
dos produtos relacionados no artigo anterior.
§ 2() Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as importações realizadas por intermédio de terceiros, conforme disposto
em regulamento.

§ 3' Entende-se como exportações líquidas O valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1e do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior;

c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties efetuadas pela empresa ou sua controladora, estas até o
montante dos lucros, dividendos e royalties a ela transferidos pela
empresa.

§ 4' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 5' Às empresas que venham a se instalar no País e às fabricas
e linhas de produção novas, completas, de empresas já instaladas,
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aplicar-se-á, para efeitos das exportações líquidas a que alude o inciso
I deste artigo, o prazo a ser fixado em regulamento, a partir da data
do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados no
inciso II do art. 1'.
§ 6' A inobservância das proporções estabelecidas de acordo
com o disposto neste artigo acarretará:
a) o recolhimento do imposto que seria devido, correspondente
ao valor da importação que exceder às proporções, com os acréscimos
aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Nacional; e

b) o pagamento de multa de cem por cento sobre o valor do
imposto.

Art. 3' Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:

I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
II integrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias

Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente como exportações líquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores correspondentes:
I - ao valor FüB exportado, em cada ano-calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a a e do § 1s do art.
lº;
II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição e modelos, destinados ao ativo permanente
das empresas;
UI - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e reinvestimentas, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, ou de sua controladora.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, nov. 1995.

4852
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III deste artigo, os investimentos diretos e reinvestimentos registrados em nome da controladora serão limitados ao montante dos lucros, dividendos e royalties a
ela transferidos pela empresa, em cada ano-calendário.
Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão a taxa cambial média de compra do
segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, à
data do faturamento.
Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1s do art. I" que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § L" do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativas àqueles produtos, desde que comprovada a condição de intermediação pela montadora.
Art. 7' Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § l' do art.
1º, em cuja produção forem utilizados insumos importados relacionados no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar, no mínimo,
índice médio anual de nacionalização decorrentes de acordos-internacionais dos quais o Brasil seja parte.
§ 1" Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual mfnimo de partes, peças componentes, conjuntos e subconjuntos, e matérias-primas, produzidos no País, apurado em relação ao valor total
destes produtos utilizados na produção global das empresas referidas
no caput deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação, nas condições definidas em
regulamento.
§ 3' Para as empresas que venham a se instalar no País e para
as fábricas e linhas de produção novas, completas, de empresas já
instaladas, os índíces de que trata este artigo deverão ser atendidos
no prazo de três anos, a contar da data de início da comercialização
dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4853
§ 4º À inobservância dos índices estabelecidos de acordo com
este artigo aplicar-se-á o disposto no § 6' do art. 2'.

Art. 8' Serâo estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 1º, com vistas à conformação do regime comum previsto na
Decisâo 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9º A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro
dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1e do art. 1º são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsi-

to;

II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1º Os Certificados de Adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos respectivamente, segundo as normas emanadas do
Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama),
§ 2' As adequações necessárias à emissão dos certificados de
que tratam os incisos I e II serão realizadas na origem.
§ 3º Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 10. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os
requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se
referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
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§ F O reconhecimento da redução do imposto de importação de
que trata o art. l° estará condicionado à apresentação da habilitação mencionada no caput deste artigo.
§ 2º Até que seja regulamentada esta medida provisória, o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá autorizar
a importação dos produtos mencionados no inciso I do art. 1'\ com
redução de noventa por cento do imposto de importação, pelas empresas a que se refere o § l' do mesmo artigo.
§ 3º A autorização a que se refere o parágrafo anterior equivalerá à habilitação para fins de reconhecimento da redução do imposto
de importação.

Art. 12. As pessoas juridicas tributadas com base no lucro real
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, relacionados no Anexo à Lei n" 9.000, de 16 de março de 1995,
adquiridos entre a data da publicação desta medida provisória e 31 de
dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ F A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
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II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza.

Art. 14. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.165, de 26 de outubro de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.201, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito, pre-

sumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n's 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
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aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.

Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1', tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4' Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 59 A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recollúdas em pagamento das contribuições referidas no art. 1', bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.

Art. 6' O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
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fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição

de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7' O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8' São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n? 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.166, de 26 de outubro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.202, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § r do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. l' Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei
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n? 8.398, de 7 dejaneiro de 1992, e nos Decretos-Leis n's 2.445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as
pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de
julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:

I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimõnio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II -

valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;

c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de câmbio;

e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
f) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:
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a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
VI - no caso de empresas de capitalização, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional.

§ 1Q A dedução das despesas de captação e dos demais encargos
de que trata este artigo é limitada a quarenta por cento, vedada a
ded ução de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2' É admitida a dedução integral das despesas de captação e
demais encargos:
a) nas operações de repasses de recursos de órgãos e instituições

oficiais;
b) nas operações de câmbio;

c) nas operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
§ 3º A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e encargos de que tratam as alineas a a d do inciso lII.
§ 4' No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 59 Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
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§ 6 Q As exclusões e deduções previstas neste artigo restringam.
se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2' Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoasjurídicas mencionadas no § P do art. 22 da Lei n? 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar n" 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3R As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas
a pessoa jurídica pela legislação do Imposto de Renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4 9 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n"1.167, de 26 de outubro de 1995.

Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogados o art. 5' da Lei n" 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2° do art. F do Decreto-Lei n"
2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n" 2.449, de 1988.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174° da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.203, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização PND, instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de
abril de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de
1º de março de 1991, e da Lei nº 8.249, de
24 de outubro de 1991, e altera o art. 3º da
Lei n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O art. 30 daLein'8.177, de l'demarçode 1991, alterado
pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos
recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2' Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.»

Art. 2' O art. 2ºdaLeinº8.249,de24deoutubrode1991,passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I III -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n" 8.187, de I" dejunbo de 1991; nas
operações de troca por Brazillnuestment Bond (BlB), de que trata
o art. 1Q desta lei; e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.
§ 2'

..

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................ »

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
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..................................................................................

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990.»

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.168, de 26 de outubro de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.204, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1o Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 29 Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ I" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
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aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, 08 seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

§ 2 Q O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2 Q É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título e participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4 Q Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;
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II -

arbitragem de ofertas finais.

§ P Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.

§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. 1Q desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.169, de 26 de outubro de 1995.

Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.205, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 22 e 3!l do Decreto-Lei n"
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste Ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1" É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3" Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4" Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo abjeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 5e O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6e O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conilitarem, da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ lº A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contado a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6' A partir de I" de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. T:! Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de lº de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1Q de janeiro de 1996.
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§ 1º Em l'dejulho de 1995e em 1" de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, COm
observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que
couber.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigaçães e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1" de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de indice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

§ 3' A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6' do art. 20 e no § 2' do art. 21, ambos
da Lei n" 8.880, de 1994.
.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ I" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
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§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1Q A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resnltantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n? 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.171, de 28 de outubro de 1995.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 19. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ F e 2' do art. l' da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o

art. 14 da Lei n" 8.177, de F de março de 1991.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174º; da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.206, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao § 3'! do art. 52 da Lei
8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.
n~

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O § 3' do art. 52 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
.
§ 3º No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros..
Art. 2º Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso rII, da Lei nº 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei n" 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.172, de 27 de outubro de 1995.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.207, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei n Q
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitação e contralos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O art. 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:
«§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.173, de 27 de outubro de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.208, DE
24 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 5', 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 abril de 1990, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 52

.

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

..

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4874
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2" do art. F da Lei n" 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retomem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;

4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;

h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
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i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ I" Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;

3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."

«Art. 10
I -

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1,2 e 3 da alinea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
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........................................................................................................»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8º, inciso IH) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante.»
«Art. 16
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado;
1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiTOS;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;

3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
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II -

no pagamento ao Agente Financeiro;

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5" do
art. 12 do Decreto-Lei n? 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1o As comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM,
deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela
União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),
§ 2" As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26."
«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação».
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Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 31 de dezembro
de 1995, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações de financiamento, realizadas com recursos do FMM, contratadas
a partir de 31 de dezembro de 1987, de 1987, com risco do agente.
§ I? A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro N aciona!.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro N aciona!.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n"
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto ã União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
Art. 3' Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5'
do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2º do art. I" da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n'' 7.742, de 20 de março de 1989.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.174, de 27 de outubro de 1995.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.209, DE
28 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas
e não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.

§ 1º Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões do Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo
de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do
Tesouro NacionaI expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
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Art. 4" A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou fisicas que estejam na situação prevista no art. 29 , inciso 11,
inclusive a indicação do número de inscrição suspensa ou cancelada;

III - nome e número da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no Cadín.

Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
pelas entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;
11 -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e das obrigações objeto de registro do Cadin, sem desembolso
de recursos por parte do órgão ou da entidade credora.
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Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1Q Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou a entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nOS termos da lei.

Art. 8º A não-observância do disposto nos arts. l' a 7º desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1º de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e nas condições previstas nesta
medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçada de valor, a competência
para autorizar o parcelamento.
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Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor
deverá:

I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito;
II - comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ I" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.

§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 3' Considera-se-á automaticamente deferido o parcelamento,
em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de
noventa dias, contados da data da protocolização do pedido.
§ 4º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recollúmentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1º, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ I' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.

§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, os emolumentos e os demais
encargos lega}s.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
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federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao .mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores arrecadados e não recolhidos ao Tesouro N acionaI.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os
requisitos e as demais condições estabelecidos nesta medida provisória, exceto, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o disposto no
inciso I do art.l1.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
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Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n" 8.981, de 1995:
«Art. 84
.
§ 8" O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda N acional.»
Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988:
H - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julbo de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
IH - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9" da Lei n" 7.689, de
1988, na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n"s
7.787, de 30 de junho de 1989; 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1 % (um
décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lein"2.397, de 21 de dezembro
de 1987;
IV - ao Imposto Provisório Sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145; de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4739-4896, novo 1995.

4885
VII - ao adicionaI de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social, exigida na forma do Decreto-Lei n? 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ 1· Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda NacionaI.

§ 2· O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda N acionaI autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
VIII do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 19. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Dívida Ativa da UIÚão pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem o referido valor.
§ 1· Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de vaIor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2· Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
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§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.175, de 27 de outubro de 1995.
Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.049, de I" de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e os arts.
91,93 e 94 da Lei n" 8.981, de 1995.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.210, DE
28 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existente nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de ensino, observarão, quanto ao
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número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ I? O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e das entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou das funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias, após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e das
funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n'' 1.185, de 23 de novembro de 1995.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e das entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
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Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.176, de 27 de outubro de 1995.

Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n? 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

(ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.210, DE
28 DE NOVEMBRO DE 1994)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativo

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores

DAS·6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1
Subtotal

52
140
569
1.764
2.834
6.355
7.984
19.646

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal
Total
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.211, DE
28 DE NOVEMBRO DE 1995
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos
e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas, e
paga a partir de 1º de agosto de 1995, de acordo com o Anexo I.
Art. 3º Simultaneamente, até 31 de dezembro de 1995, será
concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata
o art. 1º, no valor constante do Anexo 11.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,41 e 42 da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991;

b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.
Art. 4º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, previstas na legislação em vigor.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.177, de 27 de outubro de 1995.
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, com efeitos financeiros a contar de F de agosto de 1995.

Brasília, 28 de novembro de 1995; 174° da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXO I
Alonamento dos Fatores da Gratificação de
Condição Especial de Trabalho (GCET) - 2')
I - Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo do Almirante-de-Esquadra)
Fator

Valor (R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e
Tenente-Brigadeiro

Posto

0.733

453.30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

0.600

425.40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0.644

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0.534
0.495
0.426
0.341

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente

Segundo-Tenente

0.302
0.266

306.00
264,30
210,60
186,90
164,70

11- Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

ValorCR$)

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

0.077
0.065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação
de Oficiais da Reserva

0.059

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(último ano)

0.055

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)

0.049

14,40
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Fator
0.049

Valor CR$)

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

Grumete

0.049

14,40

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças da Reserva

0.040

12,00

Graduação

14,40

IH - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Fator

Valor CR$)

Suboficial e Subtenente

0.377

110,70

Primeiro-Sargento

0.317

93,00

Segundo-Sargento

0.263

Terceiro-Sargento

0.221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0.143

77,10
65,10
42,00

'I'aífeíro-de-Primeíra Classe

0.123

'I'aifeiro-de-Segunda Classe

0.109

36,00
32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e
Soldado de F Classe (especializados, cursados e engajados),
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1~ Classe e Soldado ParaQuedista (engajado)

0.089

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de P Classe
(não -especializados), Soldado do Exército (Especializado e engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de ~ Classe

0.082

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 2!lClasse (engajados e nãoespecialaados)

0.065

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3(! Classe

0.049

14,40

Graduação

ANEXO II
I - Oficiais

Posto

Valor CR$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,00

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

880,80
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Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

II - Praças Especiais
Graduação

Valor (R$)

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), Alunos do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Demais

14,40

anos)

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

-

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da Reser12,00

va

lI! - Praças
Graduação

Sub oficial e Subtenente

Valor (R$)
110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e 'I'aifeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

'I'aífeíro-de-Segunda Classe

32,10
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Graduação

Valor (R$)

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de lB
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Cometeiro de 1~ Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1B Classe (não-especialízados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 2~ Classe

24,00

ft

Soldado do Exército e Soldado de 2 Classe (engajados e não-especializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3~ Classe

14,40

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212, DE
28 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, e nº
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - 'pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
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III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
Art. 3e Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto Sobre Produtos Industriais (IPI), e o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;

III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
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Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso III do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
II

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

IH
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.

Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § I' do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de I" de março de 1996.
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Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de I" de março de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1Q
de outubro de 1995.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 137, DE 1995
Aprova os textos dos Acordos, por Troca
de Notas, de 1'1 e 2 de junho de 1994, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai, que
modificam e complementam o Acordo, celebrado entre os dois Governos, em 26 de setembro de 1992, para a construçãode uma segunda ponte sobre o Rio Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1c São aprovados os textos dos Acordos, por Troca de Notas,
de 1º e 2 de junho de 1994, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, que modificam e
complementam o Acordo, celebrado entre os dois governos, em 26 de
setembro de 1992, para a construção de uma segunda ponte sobre o
Rio Paraná.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas notas,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
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art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal,

la de novembro de

1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Os textos acima citados estão publicados no DCN (Seção II), de 13.11.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" 138, DE 1995
Aprova o texto doAcordo para a Ccnseruação da Fauna Aquática nos Cursos dos
Rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai, em Brasília, em
1" de setembro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo para a Conservação da
Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Linútrofes, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai, em Brasília, em lº de setembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que' possam resultar em revisão do referido Acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 10 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto do Acordo acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 13.11.1995.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL, aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 139, DE 1995
Aprova o texto do Acordo para Restituição de Veículos Automotores Roubados ou
Furtados, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai, em Brasília, em 1'.'.
de setembro de 19.94.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Acordo para Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtados, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, em Brasília, em l' de setembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos aprovação do Congresso Nacional
à

quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção Il), de 30.11.1995),
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Faço saber que.o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 140, DE 1995
Aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda
o Acordo sobre Cooperação Administrativa
Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a
Repressão às Infrações Aduaneiras, de 18 de
março de 1993, entre o Brasil e a França.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas, de 4
de novembro de 1994, que emenda o Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às
Infrações Aduaneiras, de 18 de março de 1993, entre o Brasil e a
França.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11),de 30.11.1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 56, DE 1995
Autoriza o Estado da Paraíba a elevar,
temporariamente, e em caráter excepcional, o
limite previsto no art. 4'" da Resolução n" li,
de 1994, do Senado Federal, e a contratar
operação de crédito junto ao Banco BMC
S.A., no valor de R$ 46.188. 735,76 (quarenta
e seis milhões, cento e oitenta e oito mil,
setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis
centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado da Paraíba autorizado a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite previsto no art. 4º, lI, da
Resolução n" 11, de 1994, do Senado Federal.
Art. 2º É o Estado da Paraíba autorizado a contratar operação
de crédito junto ao Banco BMC S.A., no valor de R$ 46.188.735,76
(quarenta e seis milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta
e cinco reais e setenta e seis centavos), a preços de 31 de agosto de
1995.
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Parágrafo único. Os recursos serão destinados ao reescalonamenta de dívidas do Governo do Estado da Paraíba, decorrentes de
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária realizadas em 1991.

Art. 3' A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 46.188.735,76 (quarenta e seis milhões,
cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e
seis centavos), a preços de 31 de agosto de 1995;

b) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);

c) atualização monetária: taxa ANBID;
d) garantia: quotas-partes do FPE;

e) destinação dos recursos: destinados ao reescalonamento das
dívidas do Governo do Estado da Paraíba junto ao Banco BMC S.A.,
provenientes de operações de antecipação de receita orçamentária
realizadas em 1991;

fJ

prazo: noventa e seis meses;

g)

condições de pagamento:

- duas parcelas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mensais,
em novembro e dezembro de 1995;
- a partir de janeiro de 1996, até o final do contrato, o saldo
apurado, após o pagamento dos valores acima, será amortizado em
noventa e quatro parcelas mensais.
Art. 4º A presente autorização deverá ser exercida no prazo
máximo de duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1],):4901-4907, novo 1995.

4903
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 57, DE 1995
Autoriza a União a executar Programa
de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, no valor equivalente a até US$
5,000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares
norte-americanos), destinando-se os recursos
à substituição da dívida mobiliária interna
por dívida externa a menores custos e maiores prazos.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º Autorizar a União, nos termos da Resolução n'' 96, de
1989, do Senado Federal, a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior,
no valor equivalente a até US$ 5,000,000,000.00 (cinco bilhões de
dólares norte-americanos), destinando-se os recursos à substituição
da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos e
maiores prazos.
Art. 2º O Programa a que se refere o artigo anterior tem as
seguintes características:
a) montante da emissão e colocação dos títulos: até US$
5,000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares norte-americanos) ou seu
equivalente em outras moedas, colocados de uma só vez ou, parceladamente, em tranches diversas;

b) modalidade dos títulos: os títulos serão emitidos na forma
nominativa e/ou ao portador, podendo ou não ser listados em bolsas
de valores, conforme seja conveniente para sua comercialização;

c) forma de colocação: mediante oferta internacional, liderada
por agente a ser contratado pelo Brasil, podendo os títulos ser colocados ao par, com ágio ou deságio, conforme as condições do mercado no
momento da colocação;
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d) prazo: a ser definido por ocasião das negociações a se realizarem com o agente líder da operação;

c) juros: a serem definidos, tanto em termos de taxas quanto de
periodicidade de pagamento, por ocasião das negociações a se realizarem com o agente líder da operação, observado o disposto na alínea
f, abaixo;
f) destinação dos recursos: substituição da dívida mobiliária
interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos.

Art. 3" O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará ao Senado Federal, trimestralmente, a partir de 31 de agosto de 1995,
relatório da execução do Programa de Emissão e Colocação de Títulos
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior contendo:
I - demonstrativo estatístico dos valores efetivamente emitidos e colocados, discriminando, por denominação e números de série
dos títulos, seus valores unitários e totais, quantidade e montantes
de emissão e colocação ao par, com ágio ou deságio, taxas de juros,
prazos e datas de vencimento;
II - demonstrativo contábil da substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa comparando o montante total dos
recursos captados por intermédio da execução do Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional
no Exterior com o montante resgatado da dívida mobiliária interna
mediante a utilização exclusiva de recursos do programa, e discriminando, por denominação e números de série dos títulos resgatados,
seus valores unitários e totais, quantidades, taxas de juros, prazos e
datas de vencimento.
Art. 4" Constitui crime de responsabilidade da autoridade competente o emprego dos recursos do Programa de Emissão e Colocação
de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior em
destinação diferente da prevista na alínea f do art. 2" desta Resolução,
assim como a omissão ou o injustificado atraso do encaminhamento
ao Senado Federal do relatório de que trata o artigo anterior.

Art. 5" A execução do Programa de Emissão e Colocação de
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior terá
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início no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados da
data da publicação desta resolução.

Art. 6' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se a Resolução do Senado Federal n" 87, de 19
de dezembro de 1994, e demais disposições em contrário.
Senado Federal, 10 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 58, DE 1995
Suspende a execução do § 2'1 do art. 1ª do
Decreto-Lei n." 1.866, de 9 de março de 1981,
bem como do caput do art. 1" e seu § 2º, e do
art. 2", do Decreto n Q 85.952, de 29 de abril
de 1981.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É suspensa a execução do § 2' do art. l' do Decreto-Lei
nº 1.866, de 9 de março de 1981, bem como do caput do art. 1º e seu §
2º, e do art. 2º, do Decreto n" 85.952, de 29 de abril de 1981.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 17 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N' 59, DE 1995
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 99,000,000.00, para [iruinciamento parcial do projeto de descentralização do transporte ferroviário metropolitano de Belo Horizonte.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, restabelecida
pela Resolução n" 17, de 1992, a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de até US$ 99,000,000.00 (noventa e nove milhões de
dólares norte-americanos) de principal.
Parágrafo único. O financiamento autorizado no caput deste
artigo destina-se à execução do projeto de descentralização do transporte ferroviário metropolitano de Belo Horizonte, e será executado
pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em colaboração com o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte.
Art. 2º A operação de crédito se fará sob as seguintes condições:
a) mutuária: República Federativa do Brasil (Ministério dos
Transportes);

b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) (Banco Mundial);

c) valor: equivalente a até US$ 99,000,000.00 (noventa e nove
milhões de dólares norte-americanos), de principal;
d) finalidade: financiar parcialmente o projeto de descentralização do transporte ferroviário metropolitano de Belo Horizonte;

e) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no semestre precedente;
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f) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e
cinco por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
g) condições de pagamento do principal: em vínte prestações
semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 4,950,000.00
(quatro milhões, novecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março de 2001 e a
última em 15 de dezembro de 2010;
h) condições de pagamento dos juros: semestralmente vencidos,
em 15 de março e 15 de setembro de cada ano;

i) condições de pagamento da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano;
j) datas estipuladas para repagamento: poderão ser prorrogadas
para manter correlação com a efetiva data da assinatura do contrato.

Art. 3' A autorização deve ser exercida no prazo de quinhentos
e quarenta dias contados da data de publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vígor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETO N' 1.687, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera o Estatuto da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT).

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4Q do Decreto-Lei n? 509, de 20 de março de
1969,
DECRETA:
Art. 1Q O inciso I do art. 7Q do Estatuto da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT), aprovado pelo Decreto nQ 83.726, de
17 de julho de 1979, alterado pelo Decreto n Q 1.390, de 10 de fevereiro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7º

I a)

1.
2.
b)

c)

.

Administração Central:
Direção:
Conselho de Administração;
Diretoria;
Conselho Fiscal;
Administração Setorial, composta de Departamentos;

............................................................•..•................•.•..........•..•.•....•»
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Art. 2' Fica incluído, no Estatuto de que trata este Decreto, o
Capítulo IX - Do Conselho Fiscal, constituído dos arts. 23, 24 e 25,
com a seguinte redação, remunerando-se os atuais capítulos e artigos:
«CAPÍTULO IX
Do Conselho Fiscal

Art. 23. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da
empresa, devendo funcionar em caráter permanente.
Art. 24. O Conselho Fiscal será constituído de três membros efetivos e três suplentes, designados pelo Ministro de Estado
das Comunicações, pelo prazo de um ano, sendo permitida a
recondução.
Parágrafo único. Dentre os designados para o Conselho
Fiscal, um membro e seu respectivo suplente representarão o
Tesouro Nacional, sendo indicados pelo Ministro de Estado da
Fazenda.

Art. '25. Ao Conselho Fiscal compete:
1 - fiscalizar os atos de gestão dos administradores da
Empresa e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
estatutários;

II - opinar sobre o relatório anual da administração
fazendo constar do seu parecer as informações complementares
que julgar necessárias;
III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, relativas à modificação do capital social, planos de investimentos ou orçamento de capital, distribuição de resultados,
transformação, incorporação e fusão ou cisão;
IV - dar ciência aos órgãos de administração e, se estes
não tomarem as providências cabíveis, à Secretaria de Controle
Interno do Ministério das Comunicações, dos erros, fraudes ou
crimes, que constatar no exercício de suas atribuições, praticados
contra o patrimônio da ECT, para que sejam adotadas as providências necessárias à proteção dos interesses da empresa;
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v - analisar, no mínimo trimestralmente, os balancetes e as demais demonstrações financeiras elaboradas mensalmente pela ECT, emitindo pareceres conclusivos sobre tais documentos;
VI - examinar e opinar formalmente sobre as demonstrações financeiras de cada exercício social, elaboradas pela
Empresa;

VII - estabelecer e aprovar a sistemática de funcionamento do Conselho Fiscal;
VnI - assistir às reuniões do Conselho de Administração
em que se deliberar sobre os assuntos nos quais deva opinar
(incisos Il, In e VI deste artigo);
IX - apreciar, aprovar e acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (P AAAI);
§ 10 O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, pelo
menos uma vez a cada mês, €, extraordinariamente, quando
convocado pelo Conselho de Administração ou por deliberação da
maioria de seus membros.
§ 2' Os órgãos da administração são obrigados, por meio de
comunicação por escrito, a colocar à disposição dos membros em
exercício no Conselho Fiscal, dentro de dez dias, cópia das atas
de suas reuniões €, dentro de quinze dias de sua elaboração, cópia
dos balancetes e demais demonstrações financeiras periódicas,
bem como dos relatórios de execução do orçamento.»

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107º
da República.

LUIS EDUARDO
Pedro Malan
Sérgio Motta
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DECRETO NO 1.688, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera a alíquota da Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre o produto que indica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 4", inciso I, do Decreto-Lei n" 1.199, de 27 de
dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I" Fica alterada para quinze por cento a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre «carvão vegetal
ativado, acondicionado para venda a retalho como desodorante para
refrigeradores ou congeladores », desdobrado, sob a forma de destaque
(ex), do código 3307.49.0199 da Tabela de Incidência aprovada pelo
Decreto n" 97.410, de 23 de dezembro de 1988.
Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107º
da República.
LUIS EDUARDO
Pedro Malan

DECRETO Nº 1.689, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1995
Promulga o Convênio de Seguridade Social, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha, de 16 de maio de 1991.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4913
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o governo do Reino da Espanha assinaram, em 16 de maio de 1991,
o Convênio de Seguridade Social;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse convênio
por meio do Decreto Legislativo n" 123, d 2 de outubro de 1995;
Considerando que o convênio entrará em vigor em 1f! de dezembro
de 1995, nos termos do seu art. 41, § 1',

DECRETA:

Art. 1e O Convênio de Seguridade Social, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Espanha, em Madri, em 16 de maio de 1991, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
LUIS EDUARDO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 8.11.1995, pãgs. 17797/17801.

DECRETO N' 1.690, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia, de 22 de janeiro de 1993.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Federação da Rússia assinaram, em 22 de janeiro de
1993, o Acordo sobre Serviços Aéreos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 82, de 16 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 7 de setembro de
1995, nos termos do seu art. 21,
DECRETA:
Art. 1e O Acordo sobre Serviços Aéreos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia, em Moscou, em 22 de janeiro de 1993, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
LUIS EDUARDO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 8.11.1995, pégs. 17801/17804.
DECRETO Nº 1.691, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a incorporação da Telecomunicações Aeronáuticas S.A. (Tasa), à Empresa Brasileira de Infra-EstruturaAeroportuária (Infraero).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição Federal, e o
estabelecido no inciso I do art. 26 da Lei n" 9.074, de 7 de julho de
1995,
DECRETA:

Art. 1s Fica autorizada a incorporação da Telecomunicações
Aeronáuticas S.A. (Tasa), à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária (Infraero),
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Art. 2" O Ministério da Aeronáutica juntamente com a Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional adotarão as providências necssárias para a efetivação do procedimento da incorporação.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Mauro José Miranda Gandra
DECRETO N" 1.692, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1995
Fixa os preços mínimos básicos e os valores de financiamento para os produtos agrícolas da safra de verão 1995196.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lbe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:

Art. F Os preços mínimos básicos e os valores de financiamento
para os produtos agrícolas da safra de verão 1995/96, são os relacionados nos Anexos I e II deste decreto, com 08 seus respectivos valores,
especificações e vigência.
Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e da contribuição ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companlúa Nacional de Abastecimento
(Conab).

Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF),
deverão ser observadas as especificações constantes da classificação
oficial.
Art. 3' Os valores de financiamento à estocagem de sementes
serão compostos a partir dos preços mínimos estabelecidos para os
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4916
grãos, tomando-se como base o de melhor classe/tipo, acrescidos dos
custos adicionais para a condução dos campos de sementes e de custo
de beneficiamento, conforme cálculos elaborados pela Companbia
Nacional de Abastecimento, à época do início da safra.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Anexo I ao Decreto
Preços Mínimos -

Safra de Verão 95/96
Unidades da

Produtos

Algodão em caroço

Federação
Regiões
Amparadas

Brasil

Início

Tipo
Básico

Unidade

de
Operação

Preços Base
Proposto

EmR$/
kg

R$/
unido

15 kg

fev/96

0,3975

5,96

50 kg

fev/96

0,2004

10,02

MTeTO

0,1475
0,1424

Norte exceto TO

0,1344

8,85
8,54
8,06

tipo 6

fibra
30/32
Arroz irrigado
em casca

Brasil

48-52
Sul, Sudeste, O-O

Arroz sequeiro
em casca

Cera de Carnaúba

tipo 2

exceto MT.e

tipo 3
38-42

(1)

60 kg

fev/96

(2)

Nordeste

Nordeste

Feijão cores e preto Centro-Sul

AM'ePA
JutaIMalva

tipo 4

15 kg

ago/95

1,6700

25,ü5

Tipo 3

60kg

nov/95

0,4000

24,00

embonecada

1 kg

fev/96

0,4000

0,40

60 kg

janJ96

0,2132

12,79

tipo 2

Mamona

Bahia

único
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Unidades da

Federação

Produtos

Regiões
Amparadas

Início
Tipo
Básico

Unidade

d,
Opera-

Preços Ba.se
Proposto

ção
EmR$/
kg

R$/
unido

Mandioca-raíz

Brasil

único

11

jan/96

0,0240

24,00

tipo 2

60kg

fev/96

0,1000

6,00

Milho

Sul, Sudeste, C-O
exceto MT e
BA-Sul
MTeTO
ACeRQ

(3)

0,0950
0,0900

5,70
5,40

Nordeste

único

1 kg

ago/95

0,2600

0,26

Sul, Sudeste e C-O
exceto MT

único

60kg

fev/96

0,1357

8,14

0,1289
0,1220

7,73
7,32

0,1500

0,15

Sisal bruto

Soja

MT,PA,TOe
Nordeste
ACeRü

coBrasil

Uva

1 kg

fev/96

mum
15'

(1) areas írrígadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste - setJ95
MS, PR, se e SP - jan/96
(2) Roraima - set/95
(3) SC e RS - janl96

Anexo II ao Decreto
Valores de Financiamento - Safra de Verão 95/96
Unidades da
Federação
Regiões
Amparadas

Produtos

Alho nobre curado

Brasil

Início

Tipo
Básico

Unidade

d,
Opera-

Preços Base
Proposto

ção

EmR$/
kg

unido

R$/

jan/96

08000
0,2400

080
6,00

ago/95

0,4017

12,05

4
espe-

cíal

1 ke
25kg

Amendoim em
casca

Centro-Sul

00-

Batata-semente
certificada

Centro-Sul e
Nordeste

mum
Classe 30kg
B

aE!o/95

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4918
Início

Unidades da

Tipo

Federação
Regiões
Amparadas

Produtos

Básico

Unidade

de
Opera-

Preços Base
Proposto

ção

Castanha de caiu

Norte e Nordeste

único

Girassol em zrãos

Centro-Oeste

único

Mamona

Brasil

único

Semente de luta

AMePA

único

Semente de malva

AMePA

único

Sorgo

Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e

único

1 k"
60 ke
60 ksr
1 ke
Ik.
60 kg

31!o/9S
mar/95
ianl96

iunl96
iunl96
fev/96

ErnR$/
kg

R$/
unido

04500
0.0977
02132
2.4700
09600
0,0700

045
586
1279
247
096
4,20

BA-Sul

DECRETO N' 1.693, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera valores constantes do Anexo ao
Decreto n'! 1.664, de 9 de outubro de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b, do art. 48, da Lei n'' 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:

Art. I? Os valores para o empenho de despesas ã conta de
dotações consignadas na Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
constantes do Anexo ao Decreto nº 1.664, de 9 de outubro de 1995,
Ministério dos Transportes, ficam condicionados
relativamente.
aos limites estabelecidos, conforme discriminação abaixo:

ao
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R$ 1 000 ,00
Fontes

Órgão

39.000 - Ministério dos Transportes

Total

100,112,115
151,153,199

Demais

616.018

335.367

951.385

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
DECRETO Nº 1.694, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Cria o Sistema Nacional de Informações
da Pesca e Aqüicultura (Sinpesq), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica criado o Sistema Nacional de Informações da Pesca
e Aqüicultura (Sinpesq), com o objetivo de coletar, agregar, processar,
analisar, intercambiar e disseminar informações sobre o .setor pesqueiro nacional.
Art. 2º Fica a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) encarregada de coordenar a implantação, o desenvolvimento e a manutenção do Sinpesq.
Art. 3º O Sinpesq conterá, basicamente, dados e informações
produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
e pelos Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, da Fazenda, da Indústria, do Comércio e do Turismo, do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal e da Ciência
e Tecnologia, assim como as disponíveis nos demais órgãos federais,
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estaduais, municipais, instituições de ensino e pesquisa e entidades
envolvidas com o setor pesqueiro.
Parágrafo único. Caberá à Fundação IBGE, em conjunto com os
ministérios de que trata O caput deste artigo, a elaboração de plano
operativo definindo as atribuições e respectivos responsáveis pelas
ações decorrentes da implementação do Sinpesq.
Art. 4' As despesas decorrentes do Sinpesq correrão à conta das
dotações próprias das entidades referidas no art. 3'.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Dorothea Werneck
José Serra
José Israel Vargas
Gustavo Krause

DECRETO N' 1.695, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Regulamenta a exploração de aqüicultura em águas públicas pertencentes à União e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 10 da Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981, no § 2' do art. 36
do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934, no art. I? do Decreto-Lei
n" 178, de 16 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizada a exploração da aqüicultura em águas
públicas pertencentes à União, respeitados os demais usos e reqnisitos pertinentes previstos em legislação específica.
Parágrafo único. Para efeito deste decreto define-se como aqüicultura o cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou
mais freqüente meio de vida.

Art. 2Q O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) promoverá o registro dos aqüicultores,
na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único. O pedido de registro ao Ibama deverá incluir
projeto que contenha, entre outros requisitos, o controle sanitário dos
organismos a serem cultivados e o monitoramento periódico da qualidade da água na área de influência do empreendimento.

Art. 3 Q A definição das espécies a serem cultivadas, bem assim
das técnicas ou equipamentos a serem utilizados nos empreendimentos de que trata este decreto, será estabelecida mediante ato normativo do Ibama.
Art. 4Q A utilização de águas públicas pertencentes à União
para os fins previstos neste decreto, bem assim a regularização de
ocupações já existentes, será autorizada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ouvido o Ibama, o Ministério da Marinha e outros
ministérios eventualmente envolvidos no que diz respeito aos aspectos de sua competência, na forma da legislação vigente.
Art. 5· A SPU e o Ibama expedirão, no prazo de 120 dias, os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 6Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Gustavo Krause
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DECRETO Nº 1.696, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Cria a Câmara de Políticas dos Recursos
Naturais, do Conselho de Governo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica criada a Câmara de Políticas dos Recursos N aturais, do Conselho de Governo, com o objetivo de formular as políticas
públicas e diretrizes relacionadas com os recursos naturais e coordenar sua implementação.
Art. 2' A Câmara de Políticas dos Recursos Naturais será integrada pelos seguintes Ministros de Estado:
I -

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a

presidirá;

II

da Fazenda;

III

do Planejamento e Orçamento;

IV

de Minas e Energia;

V
nia Legal;

VI

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôda Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

ria;

VII

das Relações Exteriores;

VIII

da Ciência e Tecnologia;

IX

da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Parágrafo único. Poderâo ser convidados a participar das reuniões da Câmara representantes de outros órgãos do governo.
Art. 3' Fica criado o Comitê Executivo da Câmara de Políticas
dos Recursos Naturais, integrado pelos Secretários Executivos dos
ministérios nela representados e pelo Subchefe Executivo da Casa
Civil; com a finalidade de acompanhar a implementaçâo das decisões
da câmara.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Dorothea Werneck
Raimundo Brito
José Serra
José Israel Vargas
Gustavo Krause
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO Nº 1.697, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Cria o Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro (Gespe) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. I? Fica criado o Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro
(Gespe), subordinado à Câmara de Políticas dos Recursos Naturais,
com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do setor
pesqueiro nacional.
Art. 2º Compete ao Gespe:
I - propor à Câmara de Políticas dos Recursos Naturais a
Política Nacional de Pesca e Aqüicultura e coordenar, a nível nacional, a implementação de suas ações;
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II - propor a atualização da legislação do setor de pesca e da
aqüicultura;
III - implementar as diretrizes estabelecidas pela Câmara de
Políticas dos Recursos Naturais relacionadas com o setor pesqueiro.

Art. 3' O Gespe será integrado por um representante de cada
Ministério a seguir indicado:
I

da Marinha;

II
III

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

IV

da Educação e do Desporto;

das Relações Exteriores;

ria;
V

VI
VII
VIII

do Trabalho;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Ciência e Tecnologia;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-

nia Legal;
IX

do Planejamento e Orçamento.

§ 1º Os titulares dos ministérios de que tratam os incisos I, IV
e V deste artigo participação das reuniões da Câmara de Políticas dos
Recursos Naturais, sempre que estiver em pauta matéria relacionada
à pesca.

§ 2' Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do Gespe
representantes de outros órgãos ou entidades públicas ou privadas.
§ 3' Os membros do Gespe e respectivos suplentes serão designados pelo Presidente da República, mediante proposta dos Ministros
de Estado a que estiverem subordinados.
§ 4º O Presidente da República desiguará o Secretário Executivo do Gespe, o qual se reportará ao Presidente da Câmara de Políticas
dos Recursos Naturais.
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§ 5' O Ministério da Marinha prestará o apoio técnico-administrativo necessário à Secretaria Executiva do Gespe.
§ 6' As funções de membros do Gespe serão consideradas como
serviço relevante.
Art. 4" O Gespe, no prazo de trinta dias a contar da data de sua
instalação, elaborará e encaminhará, para aprovação do Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o regimento
interno disciplinando o seu ftrncionamento.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Luiz Felipe Lampréia
José Eduardo de Andrade Vieira
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
Dorothea Werneck
José Serra
José Israel Vargas
Gustavo Krause
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO Nº 1.698, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Delega competência ao Ministro de Estado da Justiça para a prática dos atos que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 12 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1e É delegada competência ao ministro de Estado da Justiça para, na forma da lei e no âmbito de seu ministério, praticar atos
administrativos concernentes a:
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I - indeferimento de pleitos para concessão de título de utilidade pública;
II - cassação de títulos de utilidade pública.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
DECRETO Nº 1.699, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n<! 5, Setor da Indústria Química, entre
Brasil,Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela, de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de·agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Chile, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em
Montevidéu, o Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 5, Setor da Indústria Química, entre Brasil, Argentina,
Chile, Uruguai e Venezuela,
DECRETA:

Art. 1º O Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo ComerciaI n" 5, Setor da Indústria Química, entre Brasil, Argentina,
Chile, Uruguai e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 14 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 16-11-1995, pág. 18361.
DECRETO NO 1.700, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 18) entre Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de 1980,
assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Décimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:
Art. I" O Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 14 de novembro de 1995; 174· da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado

naDO de 16·11-1995, págs.18368/18369.

DECRETO Nº 1.701, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 2º do Decreto n '!
1.387, de 7 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre o afastamento do País de servidores
civis da Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" O art. 2" do Decreto n" 1.387, de 7 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2· Fica delegada competência aos Ministros de Estado, ao
Advogado-Geral da União e aos titulares dos órgãos essenciais da
Presidência da República para autorizarem os afastamentos do País,
sem nomeação ou designação, dos servidores civis da Administração
Pública Federal.
Parágrafo único. O afastamento de servidores da Agência Espacial Brasileira será autorizado pelo Secretário-Geral da Presidência
da República .»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Colo Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.
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DECRETO N" 1.702, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera as aUquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre os
produtos que enumera.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4",inciso I, do Decreto-Lei n? 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. F Ficam reduzidas para zero por cento as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre as preparações classificadas nos códigos 2106.90.1199, 2106.90.1299,
2106.90.1399, 2106.90.1499, 2106.90.1599 e 2106.90.1699 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n? 97.410, de 23 de dezembro
de 1988, com as alterações da Resolução n" 78, de 30 de novembro
de 1989, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, e da Portaria n"
73, de 11 de fevereiro de 1994, do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N"1.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Promulga a Convenção n~ 141, da Organização Internacional do Trabalho, relativa
às Organizações de Trabalhadores Rurais e
sua Função no Desenvolvimento Econômico
e Social, adotada em Genebra, em 23 de
junho de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4930
Considerando que a Convenção n" 141, relativa às Organizações
de Trabalhadores Rurais e sua Função no Desenvolvimento Econômico e Social, foi adotada em Genebra, em 23 de junho de 1975;
Considerando que a convenção ora promulgada foi oportunamen-

te submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo n" 5, de 1Q de abril de 1993, publicado no Diário
Oficial da União n" 64, de 5 de abril de 1993;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor interna-

cional em 24 de novembro de 1977;
Considerando que O governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe em 27 de setembro de 1994, passando o mesmo a vigorar, para O Brasil, em 27 de
setembro de 1995, na forma de seu art. 8',
DECRETA;
Art. I" A Convenção n' 141, da Organização Internacional do
Trabalho, relativa às Organizações de Trabalhadores Rurais e sua
Função no Desenvolvimento Econômico e Social, adotada em Genebra, em 23 de junho de 1975, apensa por cópia a este decreto deverá
ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1995, págs. 18529/18531.

DECRETO NO 1.704, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Protocolo
Adicional sobre Infrações e Sanções ao Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, entre Brasil, Argentina,
Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, de
15 de abril de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
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Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina,
Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 15 de abril de 1994, em Montevidéu, o Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções ao Acordo de
Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai,
DECRETA:
9

Art. 1 O Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções ao Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, entre
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174 9 da Independência e 107 9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 20.11.1995, pág. 18531.

DECRETO N' 1.705, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo de Cooperação para
a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, de 26 de maio de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina assinaram, em 26 de maio de
1993, o Acordo de Cooperação para a Prevenção do Uso Indevido e
Combate ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 48, de 11 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 9 de outubro de
1995, nos termos de seu § l' do art. VII.
DECRETA:
Art. 1e O Acordo de Cooperação para a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26
de maio de 1993, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 20.11.1995, pãgs. 18532118533.
DECRETO N' 1.706, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Remnneja cargos em comissão entre o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e a Fundação Alexandre de
Gusmão e dá outras providências.

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

Art. 12 Ficam remanejados os seguintes cargos em comissão:
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I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Fundação Alexandre de Gusmão, um DAS 101.4,
oriundo de órgãos extintos da Administração Pública Federal;
II - da Fundação Alexandre de Gusmão para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.3 e dois
DAS 101.2.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 1.707, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Delega ao Ministro de Estado da Fazenda a competência para alterar a forma de
fixação da taxa de câmbio, para fins de cálculo do imposto de importação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência que
lhe confere o art. 106 da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica delegada ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para alterar a forma de fixação da taxa de câmbio, para
fins de cálculo do imposto de importação, de que trata o parágrafo
único do art. 24 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pelo art. l' da Lei nº 7.683, de 2 de dezembro de 1988.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.
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DECRETO N21.708, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Remaneja cargos em comissão entre o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e a Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. lQ Ficam remanejados os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal,
um DAS 101.4 e três DAS 102.4;
II - da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
quatro DAS 101.3, quatro DAS 101.2 e três DAS 101.1.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 1.709, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de preservação permanente as
florestas e demais formas de vegetação autóctone situadas no imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto

no art. 3' da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
2
Art. 1 Ficam declaradas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação autóctone situadas no imóvel de
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propriedade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), localizado na Cidade de Maceió (AL),
na Avenida Fernandes Lima, nº 4.023, Bairro do Farol, registrado sob
o n" 23.208, no Livro nº 03 AG, fi. 251, do Cartório do Registro Geral
de Imóveis e Hipotecas de Maceió.
Art. 2º A área objeto do presente decreto fica sujeita ao disposto
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 36.326, de 14 de outubro de 1954.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO N' 1.710, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Promulga o horda, por troca de Notas,
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependente do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, de 22
de agosto de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Austrália assinaram, em 22 de agosto de 1994, o
Acordo, por troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico;
Considerando que O Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 124, de 2 de outubro de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 1º de dezembro
de 1995, nos termos de seu § 9',
DECRETA:

Art. F O Acordo, por troca de Notas, sobre o exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal DiplomáColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.
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tico, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 23.11.1995, págs. 18793/18794.

DECRETO N' 1.711, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Aprova o Regulamento da Ordem do Mérito Cultural, instituída pelo art. 34 da Lei
n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e XXI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 34 da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:

Art. l' Fica aprovado o Regulamento da Ordem do Mérito Cultural, instituída pelo art. 34 da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de
1991, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.
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ANEXO
REGULAMENTO DA ORDEM DO MÉRITO CULTURAL
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. I" A Ordem do Mérito Cultural, instituída pelo art. 34 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, tem por finalidade premiar
personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram por suas
relevantes contribuições prestadas à cultura.
CAPÍTULOn
Dos Quadros e dos Graus
Art. 2" A Ordem terá três classes, a saber: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro.
§ I" O Presidente da República será o Grão-Mestre da ordem e
o Ministro de Estado da Cultura, o Chanceler.
§ 2' O Grão-Mestre e o Chanceler serão agraciados com a GrãCruz, que conservarão.
§ 3' Os quantitativos de vagas nas classes da ordem são os
seguintes:
a) Grã-Cruz - 50;
b) Comendador -100;
c) Cavaleiro - 150.
§ 4º O Grão-Mestre, o Chanceler e as personalidades estrangeiras não ocupam vagas em qualquer das classes.
CAPÍTULO III
Das Insígnias
Art. 3" As características das insígnias da Ordem do Mérito
Cultural encontram-se detalhadas no anexo a este regulamento.
Parágrafo único. Cada agraciado receberá um diploma que conterá as insígnias da ordem.
CAPÍTULO IV
Da Administração da Ordem
Art. 4º A ordem terá um conselho composto pelo Ministro de
Estado da Cultura, que o preside na qualidade de Chanceler, e pelos
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Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Educação e do
Desporto e da Ciência e Tecnologia.
§ 1º O Secretário Executivo do Ministério da Cultura será o
Secretário do Conselho e dirigirá a Secretaria Executiva da ordem.
§ 2' A sede da Secretaria Executiva da ordem será no Ministério da Cultura, por onde correrá o expediente.
§ 3' A Secretaria Executiva da ordem funcionará com pessoal
especialmente designado pelo Secretário do Conselho.
Art. 5Q O conselho reunir-se-á ordinariamente, pelo menos uma
vez por ano, podendo o Chanceler da ordem convocar reuniões extraordinárias a fim de apreciar matéria de natureza urgente.
Art. 6º A cada membro do conselho corresponderá um voto,
cabendo ao Chanceler, ainda, o voto de qualidade em caso de empate.
§ I" O conselho só poderá deliberar com a presença de, no
mínimo, três de seus membros.
§ 2' A Secretaria Executiva da ordem registrará em livros
próprios as decisões e as atas do conselho, e procederá aos assentamentos individuais dos membros da ordem.
Art. 7' Os membros do conselho da ordem, o Secretário Executivo, 08 membros da comissão técnica e os servidores da Secretaria
Executiva da ordem não perceberão qualquer remuneração suplementar, e os seus serviços serão considerados relevantes.
Art. 8' Compete ao conselho da ordem:
I - aprovar as propostas de admissão e promoção na ordem;
II - velar pelo prestígio da ordem e aprovar o regimento
interno do colegiado;
III - fazer cumprir as disposições deste regulamento e propor
ao Presidente da República suas alterações.
Art. 9º A ordem contará ainda com uma comissão técnica, que
apreciará o mérito de cada proposta de nome para membro da ordem,
emitindo parecer conclusivo antes de encaminhá-lo à consideração do
conselho.
§ 1Q A comissão técnica será constituída por personalidades de
reconhecida notoriedade no campo cultural e artístico, num total de
membros não superior a cinco, todas designadas pelo Chanceler, com
mandato não superior a dois anos.
§ 2º As decisões da comissão técnica deverão ser aprovadas pela
maioria de seus membros.
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Art. 10. As despesas com a administração da ordem, inclusive
reuniões do Conselho e da comissão técnica, bem como a confecção
das comendas, correrão à conta do Ministério da Cultura.
Parágrafo único. Os membros do conselho, da comissão técnica
e da Secretaria-Executiva que tiverem de viajar para atender às
respectivas reuniões farão jus a passagens e diárias.
CAPÍTULO V
Da Admissão e Promoção
Art. 11. A admissão e a promoção na ordem serão feitas por
decreto do Presidente da República, mediante proposta do Chanceler,
após parecer favorável do conselho da ordem.
Art. 12. Na reunião ordinária de cada ano, o conselho determinará o número de novos membros que serão admitidos em cada classe.
Art. 13. As propostas de admissão ou promoção poderão ser
apresentadas ao Chanceler por qualquer dos membros do conselho,
pela Academia Brasileira de Letras ou por personalidades ligadas à
área da cultura.
§ I" As propostas deverão ser plenamente justificadas e, quando solicitado, acompanhadas dos curriculos dos candidatos e apresentadas dentro dos prazos estipulados pelo conselho.
§ 2 9 Caberá à comissão técnica preparar relatório conclusivo
sobre cada indicação a ser apreciada pelo conselho, que proporá ao
Chanceler os nomes a serem admitidos ou promovidos na ordem.
Art. 14. A promoção nas classes da ordem só poderá se efetivar
quando o candidato:
I - cumprir interstício superior a dois anos;
II - tiver prestado novas contribuições às áreas da cultura.
Art. 15. A entrega das insígnias e dos diplomas referentes à
admissão ou promoção na ordem será feita em ato solene, presidido
pelo Grão-Mestre ou pelo Chanceler, preferencialmente no dia 5 de
novembro de cada ano, quando se comemora o Dia Nacional da
Cultura.
§ l' No caso de personalidades residentes no exterior, a entrega
das insígnias e diplomas poderá ser feita na sede da Representação
Diplomática do Brasil ou em outro local designado pelo Chanceler.
§ 2' A entrega das insígnias e diplomas poderá ser feita no
Gabinete do Chanceler, quando os agraciados não puderem comparecer à solenidade mencionada neste artigo.
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§ 3" No caso de falecimento do agraciado ou de condecoração post
mortem, as insígnias e diplomas serão entregues aos sucessores diretos.
Art. 16. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na execução
deste regulamento serão solucionados pelo conselho da ordem.

CAPÍTULO VI
Disposição Transitória

Art. 17. Excepcionalmente, no ano de 1995, as condecorações
do Mérito Cultural serão conferidas diretamente pelo Presidente da
República, na qualidade de Grão-Mestre da ordem.
ANEXO
(Regulamento da Ordem do Mérito Cultural)
Descrição das Condecorações da Ordem do Mérito Cultural
A insígnia da ordem é uma Cruz de São 'I'iago da Espada
esmaltada de branco perfilada de ouro; no centro, em círculo esmaltado de branco, um livro aberto lavrado de ouro sobre uma coroa de
louros circundado pela legenda: Ordem do Mérito Cultural- também
em ouro sobre campo esmaltado de púrpura.
I - Grã-Cruz:
Faixa passada da direita para a esquerda em
fita larga de gorgorão de seda chamalotada de
púrpura, com a insígnia pendente no laço. Placa
com resplendor de ouro sob a insígnia.
U - Comendador: fita média de gorgorão de seda chamalotada de
púrpura, com a insígnia pendente no centro.
UI - Cavaleiro:
fita estreita de gorgorão de seda chamalotada
de púrpura, com a insígnia pendente na
extremidade da ponta.
MEDIDAS:
- a fita deve ter as medidas padronizadas que
I - Grã-Cruz:
variam entre 10 e 12 cm de largura;
- a insígnia deverá medir entre 6 e 8 em;
- a placa, se o resplendor ultrapassar as
extremidades da cruz, será de 1 em entre a
extremidade do resplendor e a dos braços da
cruz (no desenho o resplendor está figurando
entre os braços da cruz), completando no total
10 em de largura.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4941
II -

Comendador:

III -

Cavaleiro:

a fita padronizada tem a medida variando
entre 4 e 6 em de largura;
a insígnia medirá entre 6 e 8 em.
a fita padronizada mede entre 2 e 3 em de
largura, 4 em de comprimento entre o alfinete e a argola;
a insígnia medirá 5 em.

Barreta: fita de 2,5 cm x 0,5 cm
Botão:

deve ter 1 em de diâmetro.

DECRETO N' 1.712, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Prorroga e transfere a concessão de que
trata o Decreto nl> 88.015, de 3 de janeiro de

1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei n? 9.074, de 7 de
julho de 1995, e no Decreto n? 915, de 6 de setembro de 1993, bem
como o que consta do Processo n' 48100.003389/95-60,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogada até 16 de outubro de 2030, nos termos
do art. 20 da Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995, a concessão de que
trata o Decreto n" 88.015, de 3 de janeiro de 1983, para aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de produção de energia elétrica,
de trecho do Rio Uruguai, nos Municípios de Há, no Estado de Santa
Catarina, e Aratiba, no Estado do Rio Grande do SuL

Parágrafo único. A concessão será declarada extinta no caso do
descumprimento do Plano de Conclusão das Obras da Usina Hidrelétrica Há, aprovado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica (DNAEE).
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Art. 2' A concessão de que trata o artigo anterior fica transferida à Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), à Companhia Siderúrgica Nacional Sociedade Anônima, à Poliolefinas S .A., à
PPH - Companhia Industrial de Polipropileno S.A. e à Companhia
de Cimento Itambé Sociedade Anônima, empresas associadas no
consórcio denominado Consórcio da Usina Hidrelétrica Itá, nos termos do art. 27 da Lei n" 8.987, de 1995, e dos arts. 18 e 21 da Lei n"
9.074, de 1995.
§ F A energia elétrica produzida pelo consórcio destina-se a
serviço público a que corresponder à participação da Eletrosul e a uso
exclusivo das demais consorciadas, proporcionalmente à participação
de cada uma, ficando vedada a comercialização ou a cessão a terceiros,
a qualquer título, inclusive gratuito, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 2' Não se inclui na proibição do parágrafo anterior o fornecimento de energia elétrica a vilas operárias hatitadas por empregados
das indústrias das empresas consorciadas, desde que construídas em
terrenos de su<:,l- propriedade, e a alienação de excedentes a concessionárias do serviço público de energia elétrica.
§ 3' A parcela de potência e energia destinada à Eletrosul
deverá ser transmitida e alienada a concessionários de serviços
públicos de energia elétrica e a consumidores livres para a contratação de seu fornecedor, integrantes do sistema elétrico interligado, nos
termos da legislação em vigor, devendo seus preços ser homologados
previamente pelo DNAEE.

§ 4' Mediante prévia e expressa autorização do DNAEE, as
consorciadas poderão ceder entre si parte da potência e energia que
lhes couber, por meio de mecanismo de compensação acertado formalmente entre as partes.
Art. 3º Os bens e instalações vinculados à concessão reverterão
à União, garantida a indenização das parcelas dos investimentos
vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido.
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Art. 4º As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer às exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais
exigências acauteladoras do uso da água, prevista no art. 143 do
Código de Águas e na legislação subseqüente.

Art. 5° As consorciadas poderão estabelecer linbas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos
centros de cargas industriais, sendo-lhes facultada a aquisição negociada das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio
público e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentes administrativos.
Parágrafo único. As linhas de transmissão necessárias à interligação da casa de força da usina aos sistemas elétricos de responsabilidade da Eletrosul poderão ser objeto de servidão administrativa e
do que dispõe o Decreto nº 84.398, de 16 de janeiro de 1980.

Art. 6º A Eletrosul, na qualidade de líder do consórcio, será
responsável, perante o DNAEE, pelo cumprimento do contrato de
concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais
consorciadas.
Parágrafo único. A Eletrosul está obrigada, na qualidade de
concessionária de serviço público de energia elétrica, a prestar contas
ao DNAEE de sua participação no consórcio, no que concerne à
parcela que comporá o seu custo de serviço, a manter os registros dos
bens e instalações vinculados ao empreendimento, bem como a apresentar os respctivos relatórios de informações técnicas, financeiras e
'contábeis das atividades realizadas pelo consórcio.
Art. 7' Ficam as consorciadas obrigadas a cumprir o disposto
no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos, e a
submeter-se à ação fiscalizadora do DNAEE, durante a construção e
a operação da usina, naquilo que for próprio a cada uma.
Art. 8º O consórcio, através da Eletrosul, deverá previamente
apresentar ao DNAEE qualquer alteração do contrato de consórcio,
visando à sua homologação.
Art. 9º As empresas consorciadas deverão assinar contrato de
concessão do aproveitamento hidrelétrico, no prazo máximo de 180
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dias, a contar da data de publicação deste decreto sob pena de
caducidade da concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula
que disponha sobre a indisponibilidade dos bens e instalações da
Usina Hidrelétrica Itá e do sistema de transmissão associado, tanto
da Eletrosul como das demais consorciadas, durante a vigência da
concessão.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Perez Garrido

DECRETO N" 1.713, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera os valores constantes do Anexo ao
Decreto n" 1.664, de 9 de outubro de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b, do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I" Os valores para o empenho de despesas à conta de
dotações consignadas na Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
constantes do anexo ao Decreto n" 1.664, de 9 de outubro de 1995,
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relativamente aos órgãos indicados no anexo a este decreto, ficam
condicionados aos limites nele estabelecidos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto nº 1.693, de 9 de novembro de 1995.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

(Anexo ao decreto que altera valores constantes do
anexo ao Decreto n' 1.664, de 9 de outubro de 1995)

R$ 1.000,00
Fontes
Órgãos

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia
28000 Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo
30000 Ministério da Justiça
35000 Ministério das Relações Exteriores
38000 Ministério do Trabalho
39000 Ministério dos Transportes
41000 Ministério das Comunicações
42000 Ministério da Cultura
44000 Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal

100.112.115
151.153.199

Demais

707.981

38.307

746.288

36.650
136.677
186.865
82.398
766.018
47.741
64.013

475.000
55.227
16.337
35.403
335.367
45.000
12.996

511.650
191.904
203.202
117.601
1.101.385
92.741
77.009

334.194

7.108

341.302

Total
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DECRETO Nº 1.714, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 9'! do Decreto n"
89.588, de 26 de abril de 1984, que dispõe
sobre o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 9.' do Decreto n' 89.588, de 26 de abril de 1984,
alteradopelo Decreto n" 91.918, de 14 de novembro de 1985, e n"
95.589, de 5 de janeiro de 1988, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 9' O cargo de Diretor do IEAPM é cargo de provimento em comissão, pelo critério de confiança, constante da tabela do
Ministério da Marinha.
Parágrafo único. O cargo de Diretor do IEAPM é considerado de natureza militar, podendo ser exercido por oficial da ativa,
quando necessário.»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

DECRETO Nº 1.715, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dá nova redacõo ao art. 9" e ao Anexo III
do Regulamento Disciplinar do Exército
(R-4) aprovado pelo Decreto n" 90.608, de 4
de dezembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:

Art. I" O art. 9' do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4),
aprovado pelo Decreto n'' 90.608, de 4 de dezembro de 1984, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9Q

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

2)

.

a) Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe de Órgão de
Direção Setorial, Comandante Militar de Área e demais ocupantes de cargos privativos de oficial-general;

§ l' Compete aos Comandantes Militares de Área aplicar
a punição aos militares da reserva remunerada, reformados ou
agregados, que residam ou exerçam atividades em sua respectiva
área de jurisdição, podendo delegar a referida competência aos
Comandantes de Guarnição Militar de sua área, respeitada a
precedência hierárquica e observado o disposto no art. 38, deste
regulamento.
......................................................................................................»

Art. 2' O Anexo III ao Regulamento Disciplinar do Exército
passa a vigorar nos termos do anexo a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Zenildo de Lucena
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DECRETO N"1.716, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os procedimentos para escolha e nomeação de membros do Conselho
Nacional de Educação, de que trata o art. 8 fl
da Lei n" 4.924, de 20 de dezembro de 1961.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 8' da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação
dada pela Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995,
DECRETA:

Art. I" A escolha e a nomeação dos membros da Câmara de
Educação Básica e da Câmara de Educação Superior, que compõem
o Conselho Nacional de Educação, obedecerão ao disposto neste
decreto.
Art. 2" A escolha de pelo menos a metade dos conselheiros que
integrarão cada uma das câmaras será feita mediante consulta a
entidades da sociedade civil, coordenada pelo Ministério da Educação
e do Desporto.
§ 1" As entidades consultadas elaborarão lista tríplice a ser
encaminhada ao Ministério da Educação e do Desporto, juntamente
com os curriculum. vitae dos indicados.
§ 2' As entidades relacionadas às áreas de atuação das câmaras
poderão apresentar lista tríplice para cada uma das câmaras.
§ 3' As indicações deverão incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à
ciência e à cultura, podendo recair em nomes que não sejam de
associados ou de titulares de instituições associadas às entidades
consultadas.

Art. 3" O Ministério da Educação e do Desporto preparará lista
única para cada uma das câmaras, contendo os nomes indicados, na
forma do artigo anterior.
Parágrafo único. As listas de que trata o caput deste artigo serão
apresentadas às entidades previamente consultadas, que novamente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4950
indicarão ao Ministério da Educação e do Desporto três dos nomes
nelas constantes, sendo permitida a coincidência de apenas um nome
'em relação à lista tríplice elaborada nos termos do art. 2'.

Art. 4' O Ministério da Educação e do Desporto preparará duas
listas contendo o resultado da indicação mencionada no artigo anterior, submetendo-as ao Presidente da República, que escolherá e
nomeará os conselheiros de cada uma das câmaras que compõem o
conselho, considerando os requisitos mencionados no § 39 do art. 2º, e
a necessidade de estarem representadas todas as regiões do País e
das diversas modalidades de ensino.
§ l' A quantidade de nomes constantes de cada uma das listas
de que trata este artigo não poderá exceder o triplo do número de
vagas a serem preenchidas em cada câmara.
§ 2' Para efeito do que dispõe o § 6º do art. 8' da Lei n' 4.024,
de 1961, cada câmara terá em sua primeira composição, seis integrantes com mandato de quatro anos e cinco com mandato de dois anos.
Art. 5' O Ministério da Educação e do Desporto divulgará a
relação das entidades que serão consultadas para cada uma das
câmaras, bem.como os prazos para o processo de elaboração das listas
a que se referem os arts. 2º e 3 9 deste decreto.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
DECRETO N" 1.717, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995
Estabelece procedimentos para prorrogação das concessões dos serviços públicos de
energia elétrica de que trata a Lei n" 9.074,
de 7 de julho de 1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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nas Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:
Art. I" As atuais concessões ou direitos reconhecidos de exploração de serviço público de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, desde que não alcançados pelo art. 43 da Lei n" 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, poderão ter seus prazos prorrogados, de
acordo com a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, mediante requerimento, nos termos deste decreto.
Parágrafo único. Para fins da prorrogação a que se refere este
decreto, considerar-se-á como prazo da concessão ou do direito reconhecido de exploração de serviço público de energia elétrica, sucessivamente:
a) o prazo constante de concessão;
b) o prazo fixado no ato de outorga ou no instrumento de reconhecimento do direito;

c) trinta anos, contados a partir da publicação do ato de outorga
no Diário Oficial da União ou da data do reconhecimento do direito;
d) trinta anos, a partir do início da operação comercial ou, na
ausência de comprovação dessa data, do início da depreciação contábil
do investimento.

Art. 2' O requerimento de prorrogação deverá ser dirigido ao
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE),
acompanhado de documentos comprobatórios da qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem COmo
da regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos
públicos, obrigações fiscais, previdenciárias, compromissos contratuais firmados com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal e obrigações decorrentes da exploração do serviço de energia elétrica, inclusive do pagamento da compensação financeira
pela exploração de recursos hídricos.
§ I" O requerimento de prorrogação do prazo de que trata este
artigo, concernente às concessões vincendas, deverá ser apresentado
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vado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, facultada sua
apresentação até 8 de julho de 1996.
§ 2') Quando se tratar de concessão em caráter precário, com
prazo vencido, ou que estiver em vigor por prazo indeterminado, bem
como de direito reconhecido de exploração de serviço público de
energia elétrica, o requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até 8 de julho de 1996.

§ 3º Recebido o requerimento, o DNAEE manifestar-se-á dentro de noventa dias quanto à prorrogação pretendida. No caso de
indeferimento do pedido, o requerente poderá, no prazo de quinze
dias, contado da publicação do ato do DNAEE no Diário Oficial da
União, interpor recurso ao Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ 4' As concessões extintas pela não apresentação do requerimento no prazo legal serão relacionadas em ato do DNAEE, publicado
no Diário Oficial da União.
§ 5' Em portaria específica, o DNAEE indicará os documentos
exigidos para a comprovação de que trata o caput deste artigo e
estabelecerá os procedimentos complementares aos pedidos de prorrogação.

Art. 3' É delegada ao Ministro de Estado de Minas e Energia
competência para conceder as prorrogações de prazo que trata este
decreto.
Art. 4' As prorrogações das concessões somente terão eficácia
com a celebração do respectivo contrato de concessão e publicação de
seu extrato, o qual deverá ser assinado no prazo de 180 dias, contado
da publicação do ato de prorrogação.
§ 1º Os contratos de concessão serão individualizados por tipo
de atividade, de geração, de transmissão e de área de distribuição
reagrupada segundo critérios de racionalidade operacional e econômica.

§ 2º Juntamente com o requerimento a que se refere o art. 2'
deste decreto, a concessionária deverá apresentar ao DNAEE a discriminação de seus custos, por central de geração, por instalação ou
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pada de distribuição, apurados separadamente, com as correspondentes propostas tarifárias.
§ 3º A proposta tarifária deverá refletir os custos específicos dos
serviços objeto das concessões a serem prorrogadas, aferidos pelo
DNAEE, com base nos pressupostos de serviço adequado, modicidade
das tarifas e equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Art. 5" As concessões ou os direitos reconhecidos de exploração
de serviço público de energia elétrica, relativos a empreendimentos
de geração atrasados ou paralisados quando da edição da Lei n" 8.987,
de 1995, alcançados pelo art. 20 da Lei n' 9.074, de 1995, cujo prazo
remanescente da concessão não for suficiente para amortização do
investimento, poderão ter os respectivos prazos prorrogados, nos
termos deste decreto, desde que aprovados pelo DNAEE o plano de
conclusão da obra, apresentado no prazo fixado no art. 44 da Lei n''
8.987, de 1995, e o compromisso de participação de investimentos
privados.
§ I" O requerente terá até 45 dias, a contar da publicação deste
decreto, para complementar o plano de conclusão da obra, com os
seguintes requisitos:
a) requerimento de prorrogação;

b) relatório técnico da situação atual da obra para a qual se
pretende obter prorrogação do prazo de concessão, destacando as
alterações ocorridas em relação ao projeto básico aprovado pelo
DNAEE;

c) orçamento original do empreendimento e revisões posteriores,
indicando os respectivos impactos no cronograma físico da obra;
d) orçamento atualizado do empreendimento, incluindo demonstrativo de recursos necessários para a conclusão da obra;

e) justificativa técnico-econômica para a conclusão da obra,
acompanhada de demonstrativo do custo previsto da energia a ser
gerada;
f) modelo de participação do investimento privado na conclusão
da obra e o correspondente cronograma de implementação;
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g) cronograma físico-financeiro do empreendimento, detalhando as etapas realizadas e a realizar;
h) datas previstas para entrada em operação das unidades geradoras;

i) proposta justificada do prazo necessário à amortização do
investimento;

j) Ficha de Apresentação do Orçamento (FAO) e Ficha de Apresentação de Custos Realizados (FAR) da obra, conforme Portaria
DNAEE nº 64, de 5 de abril de 1988.

§ 2' O DNAEE manifestar-se-á sobre o plano de conclusão da
obra e o modelo de participação dentro de trinta dias, contados da
complementação a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3' Até noventa dias, contados da manifestação do DNAEE
sobre o plano de conclusão da obra, o interessado apresentará compromisso, em forma de pré-contrato ou outro instrumento hábil, que
contemple a participação de investimentos privados superiores a um
terço dos recursos necessários à conclusão da obra e à colocação das
unidades em operação.
§ 4' A participação de investimentos privados, exigida pelo art.
20 da Lei nº 9.074, de 1995, deverá agregar ao empreendimento
capítal contratualmente vinculado à conclusão da obra, cujo retorno
será obtido com os recursos gerados pelo próprio empreendimento.

§ 5º No prazo de trinta dias do recebimento do compromisso de
participação de investimentos privados, será dada ciência ao requerente da decisão sobre o mencionado compromisso.
§ 6° O requerente terá até 13 de fevereiro de 1997 para submeter à homologação do DNAEE o instrumento definitivo da participação financeira a que se refere o parágrafo anterior.
§ 7' Homologado o instrumento da participação privada, o Ministro de Estado de Minas e Energia expedirá o ato de prorrogação
da concessão.
§ 8º A prorrogação de que trata este artigo será concedida pelo
prazo necessário à amortização do investimento, contado da data de
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assinatura do contrato de concessão, limitado a 35 anos, observado o
disposto no art. 25 da Lei n" 9.074, de 1995.

§ 9' Na determinação do prazo necessário à amortização do
investimento, será considerado o valor constante do projeto básico
aprovado, com as modificações que tenham sido autorizadas, ou do
plano de conclusão da obra, nas condições de sua aprovação.
§ 10. No caso de associação com terceiros na modalidade de
consórcio, nos termos do art. 21 da Lei n" 9.074, de 1995, a prorrogação poderá ser concedida mediante cisão e transferência da concessão.
§ 11. O contrato de concessão decorrente da aplicação deste
artigo deverá conter cláusula que determine a extinção da concessão,
em caso de descumprimento do plano de conclusão da obra ou do
compromisso de participação aprovados.
§ 12. Na hipótese de a concessionária não apresentar o plano
de conclusão ou o compromisso de participação, ou se esses não
oferecerem garantias efetivas para a conclusão da obra, o DNAEE
declarará extinta a concessão ou o direito de exploração de geração,
garantido à concessionária o direito de ampla defesa.

Art. 6' As concessões e os direitos de exploração de serviço
público de geração de energia elétrica referentes às usinas em operação em 14 de fevereiro de 1995, não alcançados pelo art. 43 da Lei n"
8.987, de 1995, poderão ter seus prazos prorrogados em até vinte
anos, de conformidade com o art. 19 da Lei n" 9.074, de 1995, desde
que requerida a prorrogação nos termos do art. 2' deste decreto.
Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo único do
art. I" deste decreto, os prazos de prorrogação de que trata este artigo
serão contados:
a) a partir de 8 de julho de 1995, para as concessões de caráter
precário ou QS direitos reconhecidos de exploração, bem como aquelas
com prazo vencido ou indetenninado;

b) da data do vencimento do prazo da concessão, nos casos de
concessões vincendas.

c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5' do art.
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12 do Decreto-Lei n· 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou contratadas
até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção
de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do
FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do valor do contrato
de construção de embarcação destinada ao mercado interno;

IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido com
recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação
destinada a exportação, visando assegurar o término da obra, no caso
de descumprimento da correspondente obrigação de fazer, por parte
do estaleiro.
§ 1· As comissões de que tratam as alíneas b e c serão fixadas
pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada biênio, e serão
cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela
destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de
sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes das
aplicações a que se referem os incisos In e IV, terão seus prazos e
encargos regulados na forma do disposto no art. 26 .»

«Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 2· Fica o FMM autorizado a efetuar, até 31 de dezembro
de 1995, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do FMM, contratadas
a partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.
§ F A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro N acio-

naI.
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§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.

§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra O
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n"
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

Art. 7' Os empreendimentos de geração em construção, já iniciados quando da edição da Lei n" 8.987, de 1995, não alcançados pelo
art. 4' deste decreto, observado o disposto nos parágrafos deste artigo,
poderão ter seus prazos de concessão ou de direitos reconhecidos de
exploração, prorrogados em até vinte anos, de acordo com o art. 19 a
Lei nº 9.074, de 1995, desde que requerida a prorrogação nos termos
deste decreto.
§ 1s Para fins da prorrogação de que trata este artigo, considera-se empreendimento de geração iniciado aquele que tenha projeto
básico aprovado pelo DNAEE, que conste do Plano Decenal de Expansão aprovado pela Portaria n" 306, de 15 de julho de 1994, do Ministro
de Estado de Minas e Energia, e apresente, na data de publicação
deste decreto, registros contábeis reconhecidos pelo DNAEE, nas
contas referentes às Imobilizações em Curso, do Ativo Permanente,
de acordo com o Plano de Contas do Serviço Público de Energia
Elétrica.
§ 29 As concessionárias com empreendimentos alcançados por
este artigo deverão apresentar, no prazo de noventa dias da publicação deste decreto, requerimento de prorrogação acompanhado de
relatório circunstanciado da situação da obra e cronograma físico-financeiro detalhando as etapas realizadas e a realizar, com as datas
para entrada em operação das unidades geradoras, bem como comprovação dos recursos assegurados para conclusão das obras, atendidos os requisitos previstos no parágrafo anterior.
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§ 3º Para atender às determinações do art. 3' da Lei nº 9.074,
.de 1995, e mediante solicitação justificada da concessionária, apresentada juntamente com os documentos mencionados no parágrafo
anterior, o DNAEE poderá considerar como prazo para amortização
do investimento, além do remanescente da concessão, o da prorrogação a que se refere o caput deste artigo, observado o limite de 35 anos.

§ 4º O DNAEE manifestar-se-á sobre o pedido de prorrogação
no prazo de sessenta dias do recebimento dos documentos e dados
referidos neste artigo, assegurado ao requerente o direito de recurso
ao Ministro de Estado de Minas e Energia, nos termos do § 3' do art.
2° deste decreto.
§ 5' Os prazos de prorrogação de que trata este artigo serão
contados:
a) a partir de 8 dejulho de 1995, para as concessões ou os direitos
reconhecidos de exploração, bem como aquelas com prazo vencido ou
indeterminado;

b) da data do vencimento do prazo da concessão, nos casos de
concessões vincendas.

§ 6' A prorrogação das concessões de que trata este artigo será
concedida pelo prazo necessário à amortização do investimento, limitado a 35 anos.
Art. 8º A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), com
base em proposta elaborada pelos órgãos colegiados responsáveis pelo
planejamento e operação dos sistemas interligados, apresentará ao
DNAEE, no prazo máximo de 180 dias da publicação deste decreto,
relação das instalações de transmissão que deverão formar a rede
básica dos sistemas interligados, acompanhada de justificativa técnica, observado o disposto no art. 17 da Lei n" 9.074, de 1995.
§ 1º O DNAEE definirá as instalações de transmissão que comporão a rede básica de sistemas interligados, tendo como referência
a relação das instalações de transmissão de que trata este artigo.
§ 2" As concessionárias poderão solicitar prorrogação das concessões, ou dos direitos reconhecidos de exploração das instalações de
transmissão integrantes da rede básica, de conformidade com o
disposto no § 5' do art. 17 da Lei n? 9.074, de 1995.
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§ 3' Observado o disposto no § 2' do art. 22 da Lei n? 9.074, de
1995, as prorrogações a que se refere o parágrafo anterior poderão ser
concedidas desde que as respectivas instalações funcionem integradas aos sistemas interligados e com regras operativas estabelecidas
por agente sob controle da União, de forma a assegurar a otimização
de uso dos recursos eletroenergéticos existentes e futuros.
§ 4' Até que seja designado o agente a que se refere o parágrafo
anterior, as regras operativas dos sistemas interligados continuarão
a ser estabelecidas pelos órgãos colegiados encarregados de sua
operação.
Art. 9' As instalações de transmissão de interesse restrito das
centrais de geração e aquelas associadas aos sistemas de distribuição,
respeitada a classificação definida para a rede básica dos sistemas
interligados, passam a integrar as respectivas concessões ou direitos
reconhecidos de geração ou de distribuição, inclusive para fins de
prorrogação.
Art. 10. As concessões e os direitos reconhecidos de exploração
de distribuição de energia elétrica, não alcançados pelo art. 43 da Lei
n° 8.987, de 1995, desde que reagrupados nos termos do disposto no
art. 22 da Lei n" 9.074, de 1995, poderão ter seus prazos prorrogados,
mediante requerimento da concessionária.
§ 1º Juntamente com o requerimento de prorrogação apresentado nos termos do art. 2 9 deste decreto, a concessionária deverá
submeter à apreciação do DNAEE proposta de reagrupamento das
concessões relativas às áreas por ela atendidas, justificada segundo
critérios de racionalidade operacional e econômica e acompanhada de
estudos de mercado e de proposta tarifária para cada conjunto reagrupado.
§ 2' O reagrupamento poderá ser realizado por iniciativa do
DNAEE, observados os critérios de racionalidade operacional e econômica.
§ 3' Em caso de reagrupamento, a prorrogação terá prazo único
igual ao maior remanescente dentre as concessões reagrupadas, ou
vinte anos a contar de 8 de julho de 1995, prevalecendo o que for
maior.
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§ 4' Havendo o reagrupamento de concessões de distribuição,
este deverá contemplar a totalidade da área de exploração da concessionária, independentemente dos atuais prazos de concessão, de
forma a assegurar a prestação do serviço adequado e o atendimento
abrangente do mercado, conforme estabelecido nas Leis n's 8.987 e
9.074, de 1995, e demais normas pertinentes.
§ 5º Não havendo concordância da concessionária com o reagrupamento realizado por iniciativa do DNAEE, as concessões ou os
direitos reconhecidos serão declarados extintos, para fins de licitação,
ao término do prazo em vigor, observado o § 2' do art. 42 da Lei nº
8.987, de 1995.
Art. 11. Quando da prorrogação das atuais concessões de distribuição, o DNAEE diligenciará no sentido de compatibilizar as
áreas concedidas às empresas distribuidoras com as áreas efetivamente atendidas pela requerente.
Art. 12. Os titulares de concessão ou de direito reconhecido de
exploração de serviço público de geração, transmissão (rede básica) e
distribuição de energia elétrica, de que trata o art. 1e deste decreto,
deverão promover as necessárias ampliações de suas instalações para
atendimento do crescimento de seu mercado, a fim de manter o serviço
adequado e o pleno atendimento aos consumidores, observado o
disposto nos regulamentos e normas do poder concedente.
Art. 13. Na hipótese de extinção de concessão ou direito reconhecido de exploração de serviço público de energia elétrica, os bens
vinculáveis à concessão ficarão sob guarda e responsabilidade da
concessionária, ou de outra pessoa designada pelo DNAEE, que
responderá como fiel depositário, até a realização da licitação para
nova outorga.
Art. 14. O Ministro de Estado de Minas e Energia poderá
expedir normas complementares, necessárias à plena aplicação dos
procedimentos estabelecidos neste decreto.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
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DECRETO Nº 1.718, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Aprova o Regulamento do Serviço de Televisão a Cabo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1o Fica aprovado o Regulamento do Serviço de Televisão a
Cabo, que com este baixa.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Definições

Art. 12 O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da
legislação de telecomunicaçães em vigor, aos da Lei nº 8.977, de 6 de
janeiro de 1995, aos deste regulamento e aos das normas complementares baixadas pelo Ministério das Comunicações e pelo Ministério
da Cultura.
Art. 22 O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações,
não aberto a correspondência pública, que consiste na distribuição de
sinais de vídeo e/ou áudio a assinantes, mediante transporte por
meios físicos.
§ I" Os sinais referidos neste artigo compreendem programas
de vídeo e/ou áudio similares aos oferecidos por emissoras de radiodifusão, informações meteorológicas, bancárias, financeiras, cultuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.
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Tais, de preços e outros que possam ser oferecidos aos assinantes do
serviço. Essa previsão não exclui a possibilidade de as mencionadas
informações virem a ser aplicadas em outras modalidades de serviços
de telecomunicações.
§ 2º Incluem-se no serviço a interação necessária à escolha da
programação e outras aplicações pertinentes, nas condições definidas
em normas baixadas pelo Ministério das Comunicações.

§ 3' Como interação deve ser compreendido todo processo de
troca de sinalização, informação ou comando entre o terminal do
assinante e a base de distribuição ou geração dos programas ou
informações oferecidas aos assinantes do serviço.
Art. 3' Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura
universal e nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e
o entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e
econômico do País.
Art. 4º O Serviço de TV a Cabo será norteado por uma política
que desenvolva o potencial de integração ao Sistema Nacional de
Telecomunicações, valorizando a participação do Poder Executivo, do
setor privado e da sociedade, em regime de cooperação e complementaridade, nos termos da Lei n" 8.977/95.
Art. 5' As normas cuja elaboração é atribuída, por este regulamento, ao Ministério das Comunicações e ao Ministério da Cultura
só serão baixadas após serem ouvidos os respectivos pareceres do
Conselho de Comunicação Social, que deverá pronunciar-se no prazo
de 30 (trinta) dias, após o recebimento da consulta, sob pena de
decurso de prazo.

Art. 6' Para os fins deste regulamento, aplicam-se as definições
estabelecidas pela Lei n? 8.977/95, além das abaixo indicadas, devendo o Ministério das Comunicações explicitá-las em normas complementares:
I - Adesão é o compromisso entre a operadora de TV a Cabo
e o assinante, decorrente da assinatura de contrato, que garante ao
assinante o acesso ao serviço, mediante pagamento de valor estabelecido pela operadora.
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II - Serviço Básico é o composto pelo conjunto de programas
oferecidos ao assinante através dos canais básicos previstos no inciso
I do art. 23 da Lei n' 8.977/95.
III - Assinatura Básica é o preço pago pelo assinante à
operadora de TV a Cabo pela disponibilidade do Serviço Básico.
IV - Serviço Comercial é o composto por conjuntos de programas que constituem o Serviço Básico e mais aqueles selecionados
dentre os canais de prestação eventual ou permanente de serviços e
os de livre programação pela operadora.
V - Assinatura Comercial é o preço pago pelo assinante à
operadora de TV a Cabo pela disponibilidade do Serviço Comercial.
VI - Projeto Básico é o projeto que embasa a concessão,
sendo constituído pela descrição do sistema de TV a Cabo proposto,
discriminando a capacidade do sistema, a área de prestação do
serviço, o número de domicílios que poderão ser atendidos,· com o
cronograma de implementação do sistema e da programação e outros
aspectos de interesse público a serem definidos no edital de convocação dos interessados na prestação do serviço.

VII - Capacidade do sistema de TV a Cabo é o número de
canais tecnicamente disponíveis para a operadora, seja em sua própria rede ou em rede contratada para a prestação do serviço.
CAPÍTULO II
Da Competência

Art. 7' Compete ao Ministro das Comunicações outorgar concessão para exploração do Serviço de TV a Cabo.
Art. 8' Compete ao Ministério das Comunicações, além do disposto em outros artigos deste regulamento, determinar ou normatizar, de acordo com a conveniência e o interesse públicos:
I - 0$ parâmetros técnicos de qualidade e desempenho da
execução e exploração do serviço;
11 - os requisitos para a integração, efetiva ou potencial, ao
Sistema Nacional de Telecomunicaçães, do Serviço de TV a Cabo e
das redes capacitadas para o transporte de sinais de TV;
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IH - a fiscalização do serviço, em todo o território nacional;
IV - a resolução, em primeira instância, das dúvidas e conflitos que surgirem em decorrência da interpretação da Lei n" 8.977/95
e de sua regulamentação;
V - os critérios legais que coíbam abusos de poder econômico
no Serviço de TV a Cabo;
VI - o desenvolvimento do Serviço de TV a Cabo em regime de
livre concorrência.
Art. 9' Compete ao Ministério das Comunicações, em conjunto
com o Ministério da Cultura, o estabelecimento de diretrizes para a
prestação do Serviço de TV a Cabo, que estimulem e incentivem o
desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e de produção de filmes, desenhos animados, vídeo e multimídia no País.

CAPÍTULO UI
Da Consulta Pública Prévia
Art. 10. O Ministério das Comunicações, antes de iniciar processo de outorga de concessão para exploração do Serviço de TV a
Cabo em razão de iniciativa própria ou a requerimento de interessado,
se entender necessário, publicará, no Diário Oficial, consulta pública
com o objetivo de, dentre outros, dimensionar a respectiva área de
prestação do serviço e o número adequado de concessões a serem
outorgadas nessa área, de forma a avaliar adequadamente a conveniência, a oportunidade e o interesse públicos.
Art. 11. O Ministério das Comunicações, através da consulta
pública prévia, convocará os interessados a manifestarem sua intenção de explorar o serviço e a indicarem as condições de competição
existentes ou potenciais que tenham identificado.
Art. 12. O Ministério das Comunicações avaliará as manifestações recebidas em razão da consulta pública e, uma vez constatado o
interesse público, definirá o número de concessões, a área de prestação do serviço e o valor ou o valor mínimo da outorga, para as
aplicações previstas no art. 29.

Parágrafo único. A área de prestação do serviço e o número de
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siderarão a viabilidade econômica do empreendimento, serão avaliados levando-se em conta, entre outros aspectos:
a) a densidade demográfica média da região;

b) o potencial econômico da região;

c) o impacto sócio-econômico na região;
d) a possibilidade de cobertura do maior número possível de
domicílios; e

e) o número de pontos de acesso público ao serviço, através de
entidades como universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais
e postos de saúde.
Art. 13. O Ministério das Comunicaçôes, sempre que considerado adequado, inclusive em decorrência de procedimento de consulta
pública prévia, poderá proceder a divisão de uma determinada região
ou localidade em mais de uma área de prestação do serviço, mantendo, sempre que possível, todas as áreas com potencial mercadológico
equivalente.
Art. 14. Uma vez publicada a consulta pública prévia, a concessionária de telecomunicações da área de prestação do Serviço de TV
a Cabo objeto da concessão deverá fornecer a todos os interessados,
indiscriminadamente, todas as informações técnicas relativas à disponibilidade de sua rede existente e planejada.
Parágrafo único. A critério da concessionária de telecomunicações, as informações poderão ser fornecidas em reunião por ela
organizada e divulgada.

Art. 15. Concluído o procedimento de consulta pública prévia,
o Ministério das Comunicações procederá a abertura de licitação.
Parágrafo único, O Ministério das Comunicações, caso decida
por outorgar mais do que uma concessão na mesma área, abrirá um
único procedimento Iicitatório para selecionar as entidades ou um
conjunto deles em número igual ao de concessões a serem outorgadas.
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CAPÍTULO IV
Da Licitação

Seção!
Da Elaboração do Edital

Art. 16. A divulgação do procedimento licitatório será realizada
através de aviso de edital, no Diário Oficial, contendo a indicação do
local em que os interessados poderão examinar e obter o texto integral
do edital, bem assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.
Parágrafo único. O período entre a data de publicação do aviso
de edital e o recebimento das propostas não poderá ser inferior a 30
(trinta) dias.

Art. 17. Do edital deverão constar, dentre outros, os seguintes
elementos e requisitos necessários à formulação das propostas para
a exploração do Serviço:
I
11

número de concessões a serem outorgadas;
valor ou valor mínimo da concessão;

III

condições minimas para pagamento pela outorga;

IV

taxa de atratividade para o cálculo do Valor Presente;

V

VI
VII
VIII
IX

características técnicas;

área de prestação do serviço;
prazo da concessão;
referências à regulamentação pertinente;
condições para exploração do serviço;

prazos para recebimento das propostas, julgamento da
X
licitação e assinatura do contrato;
XI - relação de documentos exigidos para a aferição da qualificação técnica, da qualificação econõmico-financeira, da habilitação
jurídica e da regularidade fiscal;
XII -

quesitos e critérios para julgamento das propostas;
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XIII -

prazos e condições para interposição de recursos;

XIV - critérios, indicadores, fórmulas e quesitos a serem utilizados no julgamento das propostas; e
XV essenciais.

minuta do respectivo contrato contendo suas cláusulas

§ 1º Os valores a serem pagos pelas concessões serão recolhidos
ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel),

§ 2º Qualquer modificação no edital exige a mesma divulgação
que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

Seção II
Das Condições de Participação

Art. 18. Podem participar de licitações de concessão para exploração do serviço empresas que atendam aos requisitos e condições
estabelecidos na legislação pertinente, neste regulamento e nas normas complementares.
Art. 19. Não podem participar de licitações de concessão para
exploração do serviço empresas que se enquadrem em qualquer das
segnintes situações:
I - aquelas que, já sendo titulares de concessão do Serviço de
TV a Cabo, não tenham iniciado a operação do serviço dentro do prazo
legal, salvo por motivo justificado e aceito pelo Ministério das Comunicações, ou que se encontrem inadimplentes com a fiscalização do
Poder Executivo, na forma apurada em regular processo administrativo, ou tenham tido cassadas suas concessões há menos de 5 (cinco)
anos; e
II - aquelas das quais faça parte algum sócio ou cotista que
tenha pertencido aos quadros societários de empresas enquadradas
nas condições previstas no inciso I deste artigo, com participação de,
pelo menos, 10% (dez por cento) do capital votante, ao tempo das
cominações aqui previstas.
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Seção III
Da Habilitação

Art. 20. A habilitação consistirá na análise da seguinte documentação:
I - cópia autenticada do ato constitutivo e suas alterações,
devidamente registrados ou arquivados na repartição competente,
contendo a indicação precisa de que a pessoa jurídica de direito
privado tem como atividade principal a prestação do Serviço de TV a
Cabo, bem assim, no caso de sociedade por ações, cópia da ata da
Assembléia Geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas em
que conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio;
II - prova de que, pelo menos, 51% (cinqüenta e um por
cento) do capital social com direito a voto pertença a brasileiros natos
ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos ou a sociedade sediada no
País cujo controle pertença a brasileiros natos ou naturalizados há
mais de 10 (dez) anos;

III - declaração dos dirigentes da entidade de que não estão
em gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial;
IV
(CGC);

prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes

V - prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da entidade;
VI - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
VII - Certidão negativa passada por órgào da localidade da
sede da proponente:
a) da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional;
b) da Fazenda Estadual ou do Distrito Federal; e

c) da Fazenda Municipal.
VIII - declaração de que a pessoa jurídica pretendente à outorga, em consonância com o estabelecido nos arts. 7º e 8º da Lei nº
8.977/95:
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a) não deixou de iniciar alguma operação do Serviço de TV a
Cabo no prazo legal fixado, salvo por motivo justificado e aceito pelo
Ministério das Comunicações;
b) não teve cassada concessão há menos de 5 (cinco) anos;

c) não se encontra inadimplente com a fiscalização do Poder
Executivo, na forma apurada em regular processo administrativo; e
d) não tem sócio ou cotista que tenha pertencido aos quadros
societários de empresa enquadrada nas condições previstas no inciso
I do art. 19, com participação de, pelo menos, 10% (dez por cento) do
capital votante ao tempo das cominações;

IX - registro ou inscrição do responsável técnico na entidade
profissional competente, de acordo com norma complementar;
X - indicação da equipe técnica disponivel para planejamento e implantação do sistema, com a respectiva qualificação;
XI - indicação de equipamentos e materiais necessários à
implantação do serviço;

XII - documentos comprobatórios da qualificação econômicofinanceira para implantar o serviço, com recursos próprios ou decorrentes de ações tomadas de forma a assegurar o financiamento
necessário;
XIII - certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa natural; e
XIV -

garantia.

Parágrafo único. A garantia mencionada no inciso XIV deste
artigo não excederá a 1% (um por cento) do valor ou do valor mínimo
estipulado para a concessão, consistindo em uma das seguintes modalidades, a critério da proponente:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.
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Art. 21. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados no art. 20 ou que,
em os apresentando não correspondam às exigências do edital ou
estejam com falhas ou incorreções.
Art. 22. Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o seu término.

SeçãoN
Do Julgamento
Art. 23. O julgamento consistirá no exame de propostas em
conformidade com critérios de pontuação previstos no art. 25 deste
regulamento e previamente estabelecidos no edital, objetivando a
diversificação de fontes de informação, lazer e entretenimento, a
promoção da cultura e o desenvolvimento social e econômico do País,
inclusive nas suas dimensões local e regional.
Art. 24. Deverá fazer parte da proposta de cada entidade o
projeto básico do sistema, em atendimento às disposições da Lei n"
8.977/95, às deste regulamento e às das normas que forem baixadas
pelo Ministério das Comunicações ou pelo Ministério da Cultura,
além das disposições específicas que constarem do edital publicado
para a respectiva área de prestação de serviço, devendo incluir, pelo
menos:
I - memória descritiva do sistema, com a indicação da sua
capacidade, os indicadores técnicos e de qualidade pretendidos e as
facilidades de gerenciamento, operação e manutenção;

II - cronograma, em base trimestral, de implantação do
sistema, com a indicação das etapas de implementação da infra-estrutura necessária à execução do serviço, no que se refere à Rede de
Transporte de Telecomunicações e à Rede Local de Distribuição de
Sinais de TV, assim como do cabeçal, desde o início da instalação até
o atendimento total previsto para a área de prestação do serviço;
III - informação do número mínimo de programas que estarão disponíveis aos assinantes na etapa inicial de prestação do serviço
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e cronograma, em base semestral, das etapas subseqüentes, até o
atendimento total previsto para a área de prestação do serviço;
IV - informação do número de domicílios que poderão ser
atendidos na etapa inicial de prestação do serviço aos assinantes e
nas etapas subseqüentes, trimestralmente, até o atendimento total
previsto para a área de prestação do serviço;

V - informação do tempo mínimo destinado à programação
local nos canais de livre programação da operadora;
VI - informação da programação de caráter educativo/cultural nos canais de livre programação da operadora;
VII - informação sobre o oferecimento do serviço básico, com
isenção de pagamento do valor relativo à adesão e à assinatura básica,
para entidades da comunidade local estabelecidas na área de prestação de serviço, tais como universidades, escolas, bibliotecas, museus,
hospitais e postos de saúde; e,
VIII - informação do valor da assinatura básica e condições de
sua revisão.
Art. 25. No julgamento das propostas deverão ser considerados, pelo menos, os quesitos a seguir indicados, observados os percentuais máximos tomados em relação ao total de pontos possíveis,
conforme abaixo descritos:
I - participação no quadro societário da entidade, com cotas ou ações com direito a voto, de pessoas ou de grupos de pessoas
residentes e domiciliadas em localidades compreendidas pela área de
prestação do serviço correspondente ao edital - 16%;
II - capacidade do sistema proposto - 13%;
III - cronograma de implantação do sistema, desde sua entrada em operação até o atendimento da totalidade da área de
prestação do serviço - 19%, assim distribuídos:
a) domicílios passíveis de serem atendidos:
1. número de domicílios passíveis de serem atendidos no início
da operação do sistema - 6%;
2. número de domicílios passíveis de serem atendidos ao final
do primeiro ano de operação do sistema - 5%;
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3. número de domicílios passíveis de serem atendidos ao final
do segundo ano de operação do sistema - 4%;
b) número de dias para atendimento total da área de prestação
do serviço - 4%;

IV - cronograma de implementação da programação dos canais de livre programação da operadora - 19%, assim distribuídos:
a) disponibilidade da programação:

1. número de programas disponíveis no início da operação do
sistema - 6%;
2. número de programas disponíveis ao final do primeiro ano de
operação do sistema - 5%;
3. número de programas disponiveis ao final do segundo ano de
operação do sistema - 4%;
b) número de dias para tornar disponível aos assinantes a totalidade dos programas dos canais de livre programação da operadora
-4%;

V - tempo mínimo destinado à programação local: percentagem mínima tomada em relação ao tempo total de programação nos
canais de livre programação da operadora - 12%;
VI - número de canais destinados à programação de caráter
educativo/cultural além do mínimo estabelecido na Lei n? 8.977/95,
nos canais de livre programação da operadora - 5%;
VII - número de estabelecimentos da comunidade local aos
quais será oferecido o serviço básico com isenção de pagamento do
valor da adesão e da assinatura básica - 6%; e
VIII -

valor a ser cobrado pela assinatura básica - 10%.

§ 1s Para os quesitos indicados na alínea b do inciso UI, na
alínea b do inciso IV e no inciso VIU deste artigo, a pontuação máxima
será atribuida às proposições de menor valor e para os demais
quesitos será atribuída a pontuação máxima às proposições de maior
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res, os pontos serão atribuídos de forma proporcional, em conformidade com o edital.
§ 2' Considerando características específicas de determinada
área de prestação do serviço, o edital poderá prever outros quesitos
para fins de exame das propostas, cuja pontuação não deverá ser
superior a 20% do total de pontos possíveis. Neste caso, as percentagens máximas indicadas neste artigo serão proporcionalmente reduzidas de modo a acomodar os novos quesitos.

Art. 26. O edital conterá, detalhadamente, os procedimentos
para o exame das propostas, incluindo, pelo menos, os quesitos
indicados no art. 25.
Art. 27. A qualificação dar-se-á a partir da pontuação obtida
pela entidade, considerando os critérios e quesitos estabelecidos neste
regulamento e no edital, sendo consideradas qualificadas as entidades que obtiverem, pelo menos:
I - 50% do total de pontos possíveis em área de prestação do
serviço cuja população seja inferior a 300.000 (trezentos mil) habitantes;

II - 60% do total de pontos possíveis em área de prestação do
serviço cuja população seja igualou superior a300.000 (trezentos mil)
e inferior a 700.000 (setecentos mil) habitantes; e
III - 70% do total de pontos possíveis em área de prestação do
serviço cuja população seja igual ou superior a 700.000 (setecentos
mil) habitantes.
Art. 28. De modo a assegurar a comparação eqüitativa e isenta
das propostas apresentadas, o Ministério das Comunicações adotará
o seguinte roteiro, anteriormente a qualquer decisão sobre a outorga:
I - publicação de quadro demonstrativo dos elementos apresentados pelas proponentes, relativos aos quesitos exigidos no edital
que serão objeto de pontuação, ficando disponivel para comentários
públicos por um prazo de 30 (trinta) dias;

II - o Ministério das Comunicações, caso solicitado por uma
das proponentes, poderá realizar audiência para dirimir dúvidas e
questões relativas às propostas apresentadas; e
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HI - caso seja decidido pela realização da audiência, a mesma
ocorrerá em até 15 (quinze) dias contados do fim do prazo estipulado
para apresentação dos comentários públicos, tal como previsto no
inciso I deste artigo.
Art. 29. As proponentes qualificadas serão selecionadas mediante a aplicação dos seguintes critérios de julgamento:
I - o maior número de pontos na fase de qualificação para
exploração do serviço em área cuja população seja inferior a 300.000
(trezentos mil) habitantes, cujo valor de outorga será o estabelecido
em edital;
H - o maior resultado da multiplicação entre o número de
pontos obtidos na fase de qualificação e o número de pontos relativos
ao valor proposto para pagamento pela outorga, conforme § 1" deste
artigo, para exploração do serviço em área cuja população seja igual
ou superior a 300.000 (trezentos mil) e inferior a 700.000 (setecentos
mil) habitantes.
UI - o maior valor para pagamento pela outorga para exploração do serviço em área cuja população seja igual ou superior a 700.000
(setecentos mil) habitantes.
§ .1 Q Na situação prevista no inciso Il, ao maior e ao menor
valores propostos para pagamento pela outorga serão atribuídos,
respectivamente, os pontos correspondentes à maior e à menor pontuações alcançadas entre as entidades qualificadas; às demais propostas os pontos serão atribuídos, proporcionalmente, em conformidade com o edital.
§ 2' A proposta de pagamento pela concessão deverá observar
as condições mínimas previstas no edital, concernentes, entre outras,
à carência, prazos, critérios de atualização financeira, multas e encargos de mora.
§ 3º Para fins de comparação das propostas de pagamento, será
considerado o valor presente no caso de pagamento parcelado, calculado com base em taxa de atratividade estabelecida em edital.
§ 4" Será considerada desclassificada a proposta que, para serviços referidos nos incisos H e IH, contiver oferta de pagamento de
valor inferior ao do mínimo fixado para a concessão.
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Art. 30. Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, a
seleção far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para
o qual todas as licitantes serão convocadas.
Art. 31. As licitações observarão, no que e quando couber, além
das disposições específicas constantes deste regulamento, as disposições gerais contidas nas Leis n" 8.666/93, n'' 8.987/95 e n" 9.074195.
CAPÍTULO V
Da Formalização da Outorga

Art. 32. A exploração do Serviço de TVa Cabo será outorgada
mediante concessão, pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser
renovado por períodos sucessivos e iguais.
Art. 33. O ato de outorga de concessão para exploração do
serviço deverá conter, pelo menos, o objeto, o prazo, a área de prestação do serviço e as condições de pagamento da outorga.
Art. 34. O Ministério das Comunicações fará publicar resumo
do ato de outorga no Diário Oficial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
a contar de sua assinatura, observadas as disposições pertinentes.
Art. 35. Após a publicação do ato de outorga, deverá ser assinado o respectivo contrato de concessão, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de publicação do referido ato, sob pena de sua
revogação, salvo se a assinatura não ocorrer por motivos alheios à
vontade da concessionária.
Art. 36. Todos os quesitos que determinaram a seleção da concessionária no processo de outorga deverão ser consubstanciados em
cláusulas do contrato de concessão.
Art. 37. Aplicam-se aos contratos de concessão as normas gerais pertinentes previstas nas Leis n" 8.666/93 e n? 8.987/95, especialmente quanto à formulação, alteração, execução e rescisão dos referidos contratos.
CAPÍTULO VI
Das Condições de Competição

Art. 38. O Ministério das Comunicações estabelecerá as normas complementares, observando critérios legais que coíbam abusos
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de poder econômico e princípios que estimulem o desenvolvimento do
Serviço de TV a Cabo em regime de livre concorrência.
Art. 39. Quando não houver demonstração de interesse na
prestação do serviço em determinada área, caracterizada pela
ausência de resposta a edital relativo a uma determinada área de
prestação do serviço, o Ministério das Comunicações poderá outorgar concessão para exploração do serviço à concessionária local de
telecomunicações.

Parágrafo único. Neste caso, não haverá abertura de novo edital, bastando a manifestação de interesse por parte da concessionária
local de telecomunicações.
Art. 40. A concessão para exploração do serviço por concessionária de telecomunicações será outorgada pelo prazo de 15
(quinze) anos, renovável por iguais períodos, conforme procedimento estabelecido pelo Ministério das Comunicações, que incluirá
consulta pública.
CAPÍTULO VII
Da Instalação do Serviço

Seção]
Do Projeto de Instalação
Art. 41. A instalação de um sistema de TV a Cabo requer a
elaboração de projeto de instalação, sob responsabilidade de engenheiro habilitado, que seja compatível com as características técnicas
indicadas no projeto básico apresentado por ocasião do edital e esteja
de acordo com as normas complementares baixadas pelo Ministério
das Comunicações.
§ lº O projeto deverá ser elaborado de modo que o sistema
atenda a todos os requisitos mínimos estabelecidos em nonna complementar.
§ 2º O projeto deverá indicar, claramente, os limites da área de
prestação do serviço, da Rede de Transporte de Telecomunicações,
quando esta for utilizada, e da Rede Local de Distribuição de Sinais
de TV, bem como a propriedade de cada uma delas e de seus segmentos, se for o caso.
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§ 3º A área de prestação do serviço determina o limite geográfico máximo da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV.

§ 4' O projeto da Rede de Transporte de Telecomunicações,
quando esta for de responsabilidade da concessionária de telecomunicações, não será apresentado ao Ministério das Comunicações,
devendo, entretanto, assegurar o atendimento, pelo sistema de TV a
Cabo, dos requisitos técnicos mínimos estabelecidos em norma complementar.
§ 5' É recomendável evitar-se a multiplicidade de redes, tanto
nos segmentos de Rede de Transporte como nos de Rede Local,
devendo a operadora procurar utilizar rede disponível de concessionária local de telecomunicações ou de outra operadora de TV a Cabo
da mesma área de prestação do serviço.
§ 6' O resumo do projeto de instalação deverá ser apresentado
ao Ministério das Comunicações, para informação, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação do ato de outorga
de concessão no Diário Oficial, em formulário próprio estabelecido
pelo Ministério das Comunicações.
§ 7' O projeto de instalação e suas alterações deverão estar
disponíveis para fins de consulta, a qualquer tempo, pelo Ministério
das Comunicações.
§ 8' O segmento da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV
localizado nas dependências do assinante é de propriedade deste e
deve obedecer às normas técnicas aplicáveis.
Seção 11
Da Instalação e do Licenciamento

Art. 42. As operadoras de TV a Cabo terão um prazo de 18
(dezoito) meses, contado a partir da data de publicação do ato de
outorga no Diário Oficial, para concluir a etapa inicial de instalação
do sistema e iniciar a prestação do serviço aos assinantes.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo 12 (doze) meses, se as razões
apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Ministério
das Comunicações.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4978
Art. 43. Será garantida à operadora de TV a Cabo condições de
acesso, no ponto de conexão com a Rede Local de Distribuição de
Sinais de TV de sua propriedade, à Rede de Transporte de Telecomunicações.
Art. 44. Dentro do prazo estabelecido para iniciar a exploração
do serviço, a operadora de TV a Cabo deverá solicitar ao Ministério
das Comunicações o licenciamento do sistema, de acordo com norma
complementar.
Art. 45. A operadora de TV a Cabo deverá apresentar ao Ministério das Comunicações todas as alterações das características técnicas constantes do projeto de instalação, tão logo estas sejam efetivadas, utilizando o mesmo formulário padronizado referido no § 6' do
art. 41.
Parágrafo único. As alterações mencionadas neste artigo deverão resguardar as características técnicas do serviço dentro do estabelecido em norma complementar.

Art. 46. Os equipamentos utilizados no Serviço de TV a Cabo
deverão ser certificados pelo Ministério das Comunicações.
Art. 47. Ocorrendo qualquer interferência prejudicial, o Ministério das Comunicações, após avaliação, poderá determinar a suspensão da transmissão dos canais envolvidos na interferência, ou mesmo
a interrupção do serviço, caso a operadora não providencie a solução
do problema, de acordo com o estabelecido em norma complementar.

Art. 48. O atendimento da totalidade da área de prestação do
serviço será acompanhado pelo Ministério das Comunicações, de
modo a assegurar o cumprimento dos cronogramas de implementação
apresentados pela operadora de TV a Cabo.
§ I" A concessionária deverá encaminhar ao Ministério das
Comunicações relatórios semestrais relativos à implantação da rede
e à implementação da programação.
§ 2º O não cumprimento do cronograma de implantação da rede
caracterizará incapacidade técnica da concessionária, salvo se ele for
resultado de ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente
comprovado e aceito pelo Ministério das Comunicações.
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Art. 49. Caso a operadora de TV a Cabo tenha interesse em
expandir sua área de prestação do serviço além dos limites estabelecidos no ato de outorga, somente poderá fazê-lo se ficar demonstrado,
após procedimento de consulta pública, que não há interesse de
terceiros na prestação do serviço na área pretendida.
§ 1e No caso de manifestação de interesse de terceiros, o MiIÚstério da Comunicações deverá proceder abertura de edital.
§ 2' O Ministério das Comunicações poderá analisar, caso a
caso, as solicitações de expansão decorrentes do crescimento natural
de localidade integrante da área de prestação do serviço.
CAPÍTULO VIII
Da Prestação do Serviço

Seção f
Da Disponibilidade de Canais
Art. 50. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do
serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes destinações, previstas no art. 23 da Lei n" 8.977/95:
I

II III -

Canais básicos de utilização gratuita;
Canais destinados à prestação eventual de serviços; e
Canais destinados à prestação permanente de serviços.

Parágrafo único. Excluídos os canais referidos nos incisos I, II e
III deste artigo, os demais canais serão programados livremente pela
operadora de TV a Cabo, conforme previsto no art. 24 da Lei n"
8.977/95.

Seção II
Dos Canais Básicos de Utilização Gratuita

Art. 51. As operadoras de TV a Cabo distribuirão obrigatória,
integral e simultaneamente, sem inserção de qualquer informação,
programação das emissoras geradoras locais de Radiodifusão de Sons
e Imagens em VHF e UHF, aberta e não codificada, em conformidade
com a alinea a do inciso I do art. 23 da Lei n.? 8.977/95, cujo sinal
atinja o cabeçal com nível adequado.
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§ 1º O Ministério das Comunicações estabelecerá o nivel mínimo de intensidade de sinal que será considerado adequado para efeito
de cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2' Somente justificado motivo de ordem técnica poderá ensejar a restrição, por parte de uma geradora local de TV, à distribuição
de seus sinais nos termos dos parágrafos 4' e 5' do art 23 da Lei n"
8.977/95.
§ 3' A distribuição de programação de emissora geradora de
televisão, não enquadrada na situação de obrigatoriedade estabelecida neste artigo, somente poderá ser feita mediante autorização dessa
geradora.
Art. 52. As entidades que pretenderem a veiculação da programação nos canais previstos nas alíneas de b a g do inciso I do art. 23
da Lei n" 8.977/95, a despeito de terem assegurada a utilização
gratuita da capacidade correspondente do sistema de TV a Cabo,
deverão viabilizar, às suas expensas, a entrega dos sinais no cabeçal
de acordo com os recursos disponíveis nas instalações das operadoras
de TV a Cabo.
Art. 53. Para os efeitos do cumprimento da alínea b do inciso I
do art. 23 da Lei n'' 8.977/95, a Assembléia Legislativa e as Cãmaras
de Vereadores estabelecerão a distribuição do tempo e as condições
de utilização.
Parágrafo único. Na ocupação do canal previsto neste artigo
será privilegiada a transmissão ao vivo das sessões da Assembléia
Legislativa e das Câmaras de Vereadores.
Art. 54. Para os efeitos do previsto na alínea e do inciso I do art
23 da Lei n" 8.977/95, as universidades localizadas na área de prestação do serviço da operadora deverão promover acordo definindo a
distribuição do tempo e as condições de utilização.
Art. 55. A situação prevista no artigo anterior também se aplica
às programações originadas pelos órgãos que tratam de educação e
cultura nos governos municipal, estadual e federal, conforme o estabelecido na alínea f do inciso I do art. 23 da Lei n" 8.977/95.
Art. 56. A programação do canal comunitário, previsto na alínea g do inciso I do art. 23 da Lei n" 8.977/95, será constituída por
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horários de livre acesso da comunidade e por programação coordenada por entidades nãogovernamentais e sem fins lucrativos, localizada
na área de prestação do serviço.
Art. 57. Caso os canais mencionados nos arts. 51 a56não sejam
ocupados pela programação a que se destinam, esses ficarão disponíveis para livre utilização por entidades sem fins lucrativos e não
governamentais localizadas na áreas de prestação do serviço, em
conformidade com o § 2º do art. 23 da Lei n" 8.977/95.

Art. 58. Em conformidade com o previsto no inciso IV do art. 10
da Lei n" 8.977/95, qualquer interessado poderá solicitar a ação do
Ministério das Comunicações para dirimir dúvidas ou resolver conflitos e problemas decorrentes de situações que frustem o caráter
democrático e pluralista inerente à utilização dos canais previstos nas
alíneas b a g do inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977/95.
Seção!!!
Dos Canais Destinados à Prestação Eventual ou
Permanente de Serviços

Art. 59. Os canais previstos nos incisos II e III do art. 23 da Lei
n" 8.977/95, destinados respctivamente, à prestação eventual (2 canais) e permanente (30% da capacidade) de serviços integram a parte
pública da capacidade do sistema, a ser oferecida a programadoras
não afiliadas ou coligadas às operadoras de TV a Cabo ou a quaisquer
outras pessoas jurídicas no gozo de seus direitos também não afiliadas
a operadora de TV a Cabo.
§ 1º Para os fins deste regulamento, será considerada programadora coligada aquela que mantém, com a operadora de TV a Cabo,
qualquer relacionamento comercial, inclusive franquia, excetuada a
venda ou a cessão pura e simples de programação.
§ 2' As operadoras de TV a Cabo ofertarão, publicamente, os
canais destinados à prestação eventual ou permanente de serviços
mediante anúncio destacado em, pelo menos, um jornal de grande
circulação na capital do respectivo Estado.
§ 3' O atendimento aos interessados obedecerá à ordem cronológica de solicitação dos meios, e, em caso de pedidos apresentados
simultaneamente que esgotem a capacidade ofertada, a seleção dos
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interessados dar-se-á, conforme estabelece o § 2' do art. 25 da Lei n"
8:977/95, por decisão da operadora, justificadamente, com base em
critérios que considerem a garantia do direito de expressão e o
exercício da livre concorrência, bem como a gestão de qualidade e
eficiência econômica da rede.
§ 4' Os preços a serem cobrados pelas operadoras pelo uso dos
canais deverão ser justos e razoáveis, não discriminatórios e compatíveis com as práticas usuais de mercado e com os seus correspondentes custos.
§ 5Q A operadora não terá nenhuma ingerência sobre a atividade de programação dos canais destinados à prestação eventual ou
pennanente de serviços, cujo conteúdo será de responsabilidade integral das programadoras ou das pessoas jurídicas atendidas, não
estando, também, a operadora, obrigada a fornecer infra-estrutura
para a produção dos programas.

§ 6' Os contratos de uso dos canais ficarão disponíveis para
consulta de qualquer interessado, nos termos do § 3' do art. 25 da Lei
n" 8.977/95.
§ 7' O Ministério das Comunícações poderá, para assegurar
maior diversidade de fontes de informação ao público, regulamentar
mais detalhadamente as disposições deste artigo.

SeçãoN
Dos Canais de Livre Programação pelo Operadora
Art. 60. Os canais de livre programação pela operadora, mencionados no art. 24 da Lei n' 8.977/95, oferecerão progamação da
própria operadora, de suas afiliadas ou coligadas, ou ainda adquirida
de outras programadoras escolhidas pela operadora de TV a Cabo.
Parágrafo único. Em cumprimento ao inciso V do art 10 da Lei
n? 8.977/95 e de modo a assegurar o desenvolvimento do Serviço de

TV a Cabo em conformidade com o inciso VI do mesmo artigo, os
acordos entre a, operadora e as programadoras deverão observar as
seguintes disposições:
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a) a operadora de TV a Cabo não poderá impor condições que
impliquem em participação no controle ou requeiram algum interesse
financeiro na empresa programadora;

b) a operadora de TV a Cabo não poderá obrigar a programadora
prever direitos de exclusividade como condição para o contrato;
c) a operadora de TV a Cabo não poderá adotar práticas que
restrinjam indevidamente a capacidade de uma programadora não
afiliada a ela de competir lealmente, através de discriminação na
seleção, termos ou condições do contrato para fornecimento de programas; e
d) a contratação, pela operadora de TV a Cabo, de programação
gerada no exterior deverá ser sempre realizada através de empresa
localizada no território nacional.

Seção V
Da Prestação

Art. 61. A operadora de TV a Cabo deverá oferecer o serviço ao
público de forma não discriminatória e a preços e condições justos,
razoáveis e uniformes, assegurando o acesso ao serviço, como assinante, a todos os que tenbam suas dependências localizadas na área
de prestação do serviço, mediante O pagamento do valor correspondente à adesão e à assinatura básica.
Art. 62. O serviço básico é constituído pelos canais básicos de
utilização gratuita estabelecidos nas alíneas de a a g do inciso I do
art. 23 da Lei n" 8.977/95.
Art. 63. Neunbum preço a ser cobrado do assinante, exceto o da
assinatura básica, poderá estar sujeito à regulamentação.
Parágrafo único. O preço da assinatura básica somente poderá
ser regulamentado se o Ministério das Comunicações constatar que
o nível de competição no mercado de distribuição de sinais. de TV
mediante assinatura. é insuficiente, na forma disposta em norma
complementar.

Art. 64. A operadora de TV a Cabo não pode proibir, por contrato ou qualquer outro meio, que o assinante tenha o imóvel que
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ocupa servido por outras entidades operadoras de serviço de distribuição de sinais de TV mediante assinatura.
Art. 65. A infra-estrutura adequada ao transporte e distribuição de sinais de TV, na prestação do serviço de TV a Cabo, deverá
permitir tecnicamente, o acesso individual de assinantes a canais e
programas determinados, em condições a serem normatizadas pelo
Ministério das Comunicações.
Art. 66. A operadora deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas expensas, dispositivo que permita o
bloqueio à livre recepção de determinados programas.
Art. 67. As operadoras de TV a Cabo oferecerão, obrigatoriamente, pelo menos um canal exclusivo de programação composta por
obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras de produção independente.
§ P As condições comerciais desse canal serão definidas entre
as programadoras e as operadoras.

§ 2' O Ministério da Cultura baixará as normas referentes às
condições de credenciamento e de habilitação de programadoras que
desenvolvam a programação, assim como outras condições referentes
à estruturação da programação do canal previsto neste artigo.
§ 3' A transmição da programação do canal exclusivo deverá
ser diária, com um mínimo de 12 (doze) horas de programação
ininterrupta, que inclua o horário das 12 às 24 horas.
Art. 68. O Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério
das Comunicações, estabelecerá as diretrizes para a prestação do
Servíço de TV a Cabo que estimulem e incentivem o desenvolvimento
da indústria cinematográfica nacional e da produção de filmes, de
longa, média e curta metragem, desenhos animados, vídeo e multimídia no País.
Art. 69. As empresas operadoras e programadoras brasileiras
serão estimuladas e incentivadas a destinar investimentos para a
co-produção de obras audiovisuais e cinematográficas brasileiras
independentes.

Art. 70. Qualquer um que se sinta prejudicado por prática da
operadora de TV a Cabo ou da concessionária de telecomunicações ou
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por condições que impeçam ou dificultem o uso de canais ou do
serviço, poderá representar ao Ministério das Comunicações, que
deverá apreciar o assunto no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
podendo convocar audiência pública se julgar necessário.
CAPÍTULO IX
Da Utilização das Redes

Art. 71. No caso de a concessionária de telecomunicações fornecer a Rede de Transporte de Telecomunicações à operadora de TV a
Cabo as seguintes disposições deverão ser observadas:
I - a concessionária de telecomunicações não poderá ter nenbuma ingerência no conteúdo dos programas transportados, nem
por eles ser responsabilizada;
U - a concessionária de telecomincações não poderá discriminar, especialmente quanto a preços e condições comerciais, as diferentes operadoras de TV a Cabo;
UI - a concessionária de telecomunicações poderá reservar
parte de sua capacidade destinada ao transporte de sinais de TV a
Cabo para uso comum de todas as operadoras no transporte dos
Canais Básicos de Utilização Gratuita;
IV - a concessionária de telecomunicações poderá oferecer serviços auxiliares ao de TV a Cabo, tais como serviços de faturamento
e cobrança de assinaturas, e serviços de manutenção e gerência de
rede; e
V - os contratos celebrados entre a concessionária de telecomunicações e a operadora de Tv a Cabo ficarão disponíveis para
consulta de qualquer interessado.
Parágrafo único. As disposições deste artigo também se aplicam
aos casos em que a concessionária de telecomunicações fornece a Rede
Local de Distribuição de Sinais de TV.
Art. 72. O Ministério das Comunicações deverá estabelecer política de preços e tarifas e outras condições a serem praticadas pelas
concessionárias de telecuminicações.
Art. 73. No caso de a concessionária de telecomunicações não
fornecer a Rede de Tranporte de Telecomunicações à operadora de TV
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a Cabo, esta, a seu critério, decidirá sobre a construção de sua própria
rede ou a utilização de infra-estrutura de terceiros.

§ 1º As disposições deste artigo também se aplicam aos casos
em que a concessionária de telecomunicações não forneça a Rede
Local de Distribuição de Sinais de TV.
§ 2º Em nenhuma hipótese a operadora de TV a Cabo poderá
utilizar as instalações de propriedade da concessionária de telecomunicações sem prévia autorização desta, de acordo com as normas
aplicáveis.
Art. 74. No caso de a operadora de TV a Cabo instalar a Rede
de Transporte de Telecomunicações ou segmentos dessa rede, sua
capacidade disponivel poderá ser utilizada pela concessionária de
telecomunicações, mediante contrato entre as partes, para prestação
de serviços públicos de telecomunicações, bem assim por outra operadora de TV a Cabo, exclusivamente para prestação desse serviço.
§ 1º AR condições de comercialização deverão ser justas, razoáveis, não discriminatórias e compatíveis com a política de preços e
tarifas estabelecida pelo Ministério das Comunicações.
§ 2º Os contratos celebrados entre a operadora de TV a Cabo e
a concessionária de telecomunicações ou outra operadora de TV a
Cabo, para utilização dessa rede, ficarão disponíveis para consulta de
qualquer interessado.
Art. 75. No caso de a operadora de TV a Cabo instalar a Rede
Local de Distribuição de Sinais de TV, sua capacidade disponível
poderá ser utilizada pela concessionária de telecomunicações, mediante contrato entre as partes, para prestação de serviços públicos
de telecomunicações, bem assim por outra concessionária ou permissionária de serviço de telecomunicações.
§ 1º As condições de comercialização deverão ser justas e
razoáveis, não discriminatórias e compatíveis com as práticas
usuais de mercado e com seus correspondentes custos.
§ 2º Os contratos de utilização de Rede Local de Distribuição
ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado.
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CAPÍTULO X
Da Transferência da Concessão

Art. 76. A transferência de concessão de Serviço de TV a Cabo
depende da prévia aprovação do Ministério das Comunicações, só
podendo ser requerida após o inicio da operação do serviço.
§ 19 A transferência do direito de execução e exploração do
Serviço de TV a Cabo de uma para outra entidade constitui a denominada transferência direta.
§ 2' A transferência de ações ou cotas do capital social a terceiros, novo grupo de acionistas ou cotistas, que passam a deter o
controle societário da entidade constitui a denominada transferência
indireta. Ocorre, também, transferência indireta da concessão quando a alienação do controle societário da entidade para novo grupo de
cotistas ou acionistas resulte de aquisição sucessiva de cotas ou ações
de aumento de capital social.

Art. 77. Quando ocorrer transferência de cotas ou ações representativas do capital social, bem como quando houver aumento do
capital social com alteração da proporcionalidade entre os sócios, sem
que isto implique transferência do controle da sociedade, o Ministério
das Comunicações deverá ser informado, nos termos do disposto no
art. 29 da Lei n" 8.977/95.
CAPÍTULO XI
Da Renovação da Concessão

Art. 78. É assegurada à operadora de TV a Cabo a renovação
da concessão sempre que esta:
I

tenha cumprido satisfatoriamente as condições da conces-

II

venha atendendo à regulamentação aplicável ao serviço;

são;
e

IH - concorde em atender as exigências que sejam técnica e
economicamente viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que ser refere à modernização do sistema.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.

4988
§ 1Q A renovação da outorga não poderá ser negada por infração
não comunicada à operadora de TV a Cabo na hipótese de cerceamento de defesa.
§ 2Q A verificação do atendimento ao disposto nos incisos deste
artigo incluirá a realização de consulta pública. O Ministério das
Comunicações, quando necessário, detalhará os procedimentos relativos à instrução e análise dos pedidos de renovação.

Art. 79. Havendo a operadora requerido a renovação na época
devida, na forma dos procedimentos estabelecidos e tendo sido cumprido o disposto no art. 78, considerar-se-á automaticamente renovada a outorga se o órgão competente do Ministério das Comunicações
não lhe fizer exigência ou não decidir sobre o pedido até a data
prevista para o término da concessão.
Parágrafo único. Formulada exigência, a entidade perde o direito à renovação automática prevista neste artigo.

Art. 80. O Ministério das Comunicações, em qualquer fase do
processo, poderá formular exigências à concessionária e fixar prazo
para o seu cumprimento.
Parágrafo único. Caso expire o prazo da concessão sem decisão
sobre o pedido de renovação em razão de exigências impostas à
entidade, o serviço será mantido em funcionamento em caráter precário.

Art. 81. O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer
tempo, condicionar a renovação à adaptação da concessionária às
normas técnicas supervenientes à outorga.
Art. 82. Constatadas as situações indicadas nos incisos I, II e
III do art. 78 a concessionária terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento de notificação, para apresentar defesa e provas demonstrando reversão do quadro desfavorável à renovação.
Art. 83. A renovação da concessão para exploração do serviço
por concessionária de telecomunicações somente será efetivada se
ficar demonstrado, após processo de consulta pública, que não há
interesse de empresas não concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações em sua exploração na área de prestação do serviço
considerada.
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Art. 84. Na hipótese de haver interesse de empresa não concessionária de serviços públicos de telecomunicações na exploração do
serviço e uma vez cumprido procedimento licitatório, a empresa
vencedora deverá utilizar-se da rede instalada da concessionária de
telecomunicações, utilizada na prestação do serviço, desde que as
condições técnicas e financeiras sejam justas e razoáveis.
CAPÍTULO XII
Das Infrações e Penalidades

Art. 85. As penas por infração à Lei nº 8.977/95 e a este regulamento são:
I

advertência;

II

multa; e

III

cassação.

Art. 86. A pena de multa será aplicada por infração a qualquer
dispositivo legal deste regulamento e das normas complementares,
ou, ainda, quando a concessionária não houver cumprido, dentro do
prazo estipulado, qualquer exigência formulada pelo Ministério das
Comunicações.
Art. 87. A pena de multa será imposta de acordo com â infração
cometida, considerando-se os seguintes fatores:
I
II
III

gravidade da falta;
antecedentes da entidade faltosa; e
reincidência específica.

Parágrafo único. É considerada reincidência específica a repetição da falta no periodo decorrido entre o recebimento da notificação
e a tomada de decisão.

Art. 88. Antes de decidir sobre a aplicação de qualquer das
penalidades previstas, o Ministério das Comunicações notificará a
interessada para exercer o direito de defesa, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, contado do recebimento da notificação.
Art. 89. Nas infrações em que, a juízo da autoridade competente, não se justificar a aplicação da pena de multa, o infrator será
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advertido, considerando-se a advertência como agravante na aplicação de penas por inobservância do mesmo ou de outro dispositivo legal
e da regulamentação aplicável.
Art. 90. As penas de advertência e multa serão aplicadas tendo
em vista as circunstâncias em que foram cometidas e agravadas na
reincidência.
Art. 91. Das decisões caberão pedido de reconsideração à autoridade co-autora e recurso à autoridade imediatamente superior, que
deverão se apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
notificação feita ao interessado, por telegrama ou carta registrada,
-um e outro com aviso de recebimento, ou da publicação desta notificação feita no Diário Oficial.
Art. 92. Fica sujeita à pena de cassação da concessão a operadora que incidir nas seguintes infrações:
I - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento das exigências legais quanto à execução do serviço;
II

In

demonstrar incapacidade legal;
demonstrar incapacidade econômico-financeira;

submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas
IV
não qualificadas na forma da Lei n? 8.977/95, bem como deste regulamento;
V - transferir, sem prévia anuência do Ministério das Comunicações, a qualquer título e por qualquer instrumento, a concessão para execução do serviço ou o controle da entidade operadora;

VI - não iniciar a operação regular do serviço no prazo máximo de 18 (dezoito) meses prorrogável por mais 12 (doze), a contar
da data de publicação do ato de outorga; e
VII - interromper, sernjustificativa, a execução total ou parcial do Serviço por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, salvo
quando tenha obtido a autorização prévia do Ministério das Comunicações.

Parágrafo único. A pena de cassação só será aplicada após
sentença judicial.
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CAPÍTULO XIII
Das Disposições Transitórias

Art. 93. As entidades que tiverem sua autorização transformada em concessão para exploração do Serviço de TV a Cabo e que ainda
não entraram em operação terão o prazo de 30 (trinta) dias, contado
da publicação deste regulamento, para apresentar ao Ministério das
Comunicações o cronograma de implantação do sistema referido no
inciso II do art. 24 deste regulamento.
Parágrafo único. O cronograma deverá indicar claramente o
início da operação do sístema dentro do prazo estabelecído no § 3º do
art. 42 da Lei nº 8.977/95.

DECRETO W 1.719, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Aprova o Regulamento de Outorga de
Concessão ou Permissão para Exploração de
Serviços de Telecomunicações em Base Comercial que menciona.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1s Fica aprovado o Regulamento de Outorga de Concessão
ou Permissão para Exploração de Serviços de Telecomunicações em
Base Comercial, que com este baixa.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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REGULAMENTO
Outorga de Concessão ou Permissão para Exploração
de Serviços de Telecomunicações em Base Comercia!
CAPÍTULO]
Das Disposições Preliminares

Seção!
Dos Princípios

Art. 1e Este regulamento disciplina o processo de Outorga de
Concessão ou Permissão para Exploração de Serviços de Telecomunicações em Base Comercial, exceto os serviços de radiodifusão.
Parágrafo único. Um serviço é explorado em base comercial
quando o outorgado é remunerado mediante preços ou tarifas pagas
por usuários ou por quaisquer outras formas de benefícios compensatórios vinculados, direta ou indiretamente, à exploração ou utilização
do serviço por outrem.
Art. 2º O processo de outorga de que trata este regulamento
deve levar em conta que os serviços de telecomunicações têm como
objetivo:
I

contribuir para o desenvolvimento econômico e social do

País;
II
proporcionar a disseminação da cultura, da informação e
do conhecimento;
II] contribuir para o fortalecimento da democracia e a integração da sociedade;

IV
dania;

estimular e propiciar condições para o exercício da cida-

V
propiciar ganhos de produtividade nos diversos setores de
atividades socioeconômicas; e
VI - contribuir para o aumento da competitividade nas atividades econômicas.
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Art. 39 AB Outorgas para Exploração de Serviços de Telecomunicações em Base Comercial serão precedidas de licitação, observadas, no que couber, as disposições das Leis nOs 8.666/93, 8.987/95 e
9.074/95, deste regulamento, das normas pertinentes e do edital de
licitação.
Art. 49 A licitação destina-se a garantir tratamento isonômico
aOS participantes e observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade.
Art. 5" O Ministério das Comunicações deverá adotar em licitações, quando aplicáveis ao serviço, dispositivos que propiciem:
I
diversidade de controle das entidades exploradoras dos
serviços;

II
III
IV
V
VI
VII

aumento da competitividade na exploração dos serviços;
otimização do uso do espectro de radiofreqüências;
diversidade de fontes de informação e opinião;
programações e informações de caráter local e regional;
modernização tecnológica; e
economia de escala.

Seção II
Dos Serviços

Art. 69 O Ministério das Comunicações, considerando o interesse público, poderá estabelecer condições que limitem o número de
concessões. ou permissões a uma mesma entidade e a suas afiliadas
para explorar determinado serviço de telecomunicações, devendo tais
condições serem fixadas a partir das seguintes premissas:
I
estimulo à competição;
II - diversidade de fontes de informação e opinião; e

III - potencial econômico do mercado a ser atendido.
Art. 7" Toda concessionária ou permissionária de serviço de
telecomunicaçães deve propiciar condições para a necessária interconexão das redes dos diferentes serviços, na forma da regulamentação
pertinente.
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Art. 8' O outorgado deverá observar as condições e prazos para
o início efetivo da exploração do serviço e de utilização dos meios que
lhe foram destinados, sob pena de cancelamento daqueles não utilizados.
Seção/lI
Do Enquadramento dos Serviços
Art. 9' Os serviços de telecomunicações explorados em base
comercial serão enquadrados em diferentes grupos de forma a permitir a aplicação dos critérios de julgamento que melhor atendam ao
interesse público.
Art. 10. O enquadramento dos serviços deve ser realizado com
base em uma das seguintes variáveis:
I
H

complexidade tecnológica dos sistemas empregados;
população da área de prestação do serviço; ou

recursos em infra-estrutura e suporte técnico-adminisIH
trativo relativos à exploração do serviço.

Art. 11. Com base nas variáveis indicadas no art. 10 são adotados os seguintes grupos para enquadramento:
I - Grupo A - comporta serviços cuja implantação requeira
a utilização de sistemas de baixa complexidade tecnológica ou que são
prestados em áreas de pequena população ou, ainda, cuja exploração
requeira poucos recursos em infra-estrutura e suporte técnico-administrativo.
H - Grupo B - comporta serviços cuja implantação requeira
a utilização de sistemas que apresentam média complexidade tecnológica ou que são prestados em áreas medianamente povoadas ou,
ainda, cuja exploração requeira um nível médio de recursos em
infra-estrutura e organização técnico-administrativa.
III - Grupo C - comporta serviços cuja implantação requeira
a utilização de sistemas que apresentam avançada tecnologia ou que
são prestados em áreas muito populosas ou, ainda, cuja exploração
exija recursos significativos em infra-estru.turae organização técnico-administrativa.
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Art. 12. Considerando os serviços atualmente regulamentados
no País, fica adotado o enquadramento básico a seguir, passível de
alteração por ato do Ministério das Comunicações:
a) Móvel Celular

b) Radiocomunicação Aeronáutica

.
..

c) Móvel Especializado
1) área de prestação do serviço cuja população seja
inferior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes
..
2) área de prestação do serviço cuja população seja
igual ou superior a 500.000 (quinhentos mil) e inferior
a 1.000.000 (um milhão) de habitantes
..
3) área de prestação do serviço cuja população seja
igual ou superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes
.
d) Radiochamada
1) área de prestação do serviço cuja população seja
inferior a 300.000 (trezentos mil) habitantes
..
2) área de prestação do serviço cuja população seja
igualou superior a 300.000 (trezentos mil) e inferior a
..
600.000 (seiscentos mil) habitantes
3) área de prestação do serviço cuja população seja
igual ou superior a 600.000 (seiscentos mil) habitantes
.
e) Rádioacesso
1) área de prestação do serviço cuja população seja
inferior a 300.000 (trezentos mil) habitantes
..
2) área de prestação do serviço cuja população seja
igual ou superior a 300.000 (trezentos mil) e inferior a
600.000 (seiscentos mil) habitantes
..
3) área de prestação do serviço cuja população seja
igualou superior a 600.000 (seiscentos mil) habitantes
.
f) Distribuição de Sinais Multíponto Multicanal MMDS

Grupo C
Grupo C

Grupo A

GrupoB

Grupo C

Grupo A

GrupoB

Grupo C

Grupo A

GrupoB

Grupo C
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1) área de prestação do serviço cuja população seja
inferior a 300.000 (trezentos mil) habitantes
.
2) área de prestação do serviço cuja população seja
igualou superior a 300.000 (trezentos mil) e inferior a
700.000 (setecentos mil) habitantes
..
3) área de prestação do serviço cuja população seja
igualou superior a 700.000 (setecentos mil) habitantes
.
g) Serviço de TV a Cabo
1) área de prestação do serviço cuja população seja
inferior a 300.000 (trezentos mil) habitantes................
2) área de prestação do serviço cuja população seja
igualou superior a 300.000 (trezentos mil) e inferior a
700.000 (setecentos mil) habitantes..............................
3) área de prestação do serviço cuja população seja
igualou superior a 700.000 (setecentos mil) habitantes

Grupo A

GrupoB

Grupo C

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Art. 13. Novos serviços ou serviços não incluídos no art. 12
deste regulamento serão enquadrados em seus respectivos grupos
através das normas correspondentes, observado o disposto no art. 10.
Art. 14. Não será permitida alteração de caracteristicas do
serviço concedido ou permitido que resulte em modificação do seu
enquadramento, salvo situações em que a modificação vise, exclusivamente, melhor atender a comunidade para a qual o serviço é
destinado.
CAPÍTULO II
Da Consulta Pública Prévia
Art. 15. O Ministério das Comunicações, de ofício ou por solicitação de interessado, antes de iniciar processo de outorga, se entender
necessário, publicará, no Diário Oficial, consulta pública prévia acerca do serviço pretendido.
Parágrafo único. A consulta pública prévia visa a suscitar manifestações da sociedade, com o objetivo de adequar as características
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técIÚcas do serviço ao interesse público, bem assim, identificar o
número de empresas interessadas na sua exploração, determinar o
número de concessões ou permissões a serem outorgadas e estipular
o valor ou o valor mínimo da outorga, para as aplicaçães previstas no
art.34.

Art. 16. A consulta pública prévia, além de conter informaçães
sobre as características gerais e peculiares do serviço que tem por
objeto, bem assim, referências à regulamentação pertinente e outras
julgadas cabíveis e relevantes pelo Ministério das Comunicaçães,
convocará os interessados a manifestarem sua intenção de explorar
o serviço pretendido e a indicarem as condiçães de competição existentes ou potenciais que tenham identificado.
Art. 17. O Ministério das Comunicaçães, uma vez constatado o
interesse público e identificada a melhor forma de atendê-lo, definirá
o número de concessões ou permissões a serem outorgadas e o valor
ou o valor mínimo da outorga, bem assim as condições em que o
serviço deverá ser explorado.
§ 12 O número de concessões ou permissões a serem outorgadas
será definido, dentre outros e no que couber, em razão do seguinte:

I
II

possibilidade técnica;
número de entidades interessadas na exploração do ser-

viço;

III

potencial econãmico do mercado a ser atendido;

IV

diversificação do controle das empresas exploradoras do

serviço;

V
VI -

estímulo à competição; e
diversidade de fontes de informação;

§ 2' O valor ou valor mínimo da outorga será avaliado, dentre
outros e no que couber, em razão do seguinte:
I
disponibilidade de faixas de freqüências;
II

âmbito da exploração;

III

área de prestação do serviço;

IV

população da área de prestação do serviço;
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V
VI

condições de competição; e
características e limitações técnicas.

Art. 18. Concluído o procedimento de consulta pública prévia,
desde que constatado o interesse público e identificada a melhor
forma de atendê-lo, o Ministério das Comunicações dará início ao
procedimento licitatório.

Art. 19. O Ministério das Comunicações, caso decida outorgar
mais de uma concessão ou permissão para prestação de um mesmo
serviço em uma mesma área, instaurará um único procedimento
licitatório para selecionar as entidades ou um conjunto deles em
número igual ao de concessões ou permissões a serem outorgadas.
CAPÍTULO III
Das Condições de Participação em Licitação
Art. 20. Podem participar de licitações para explorar serviços
de telecomunicações empresas brasileiras que preencham os requisitos e condições estabelecidos na regulamentação pertinente.

Art. 21. Fica vedada a participação em licitações de empresas
que se enquadrem em quaisquer das seguintes situações, exceto
quanto ao Serviço de TV a Cabo, cujas situações estão previstas na
Lei nº 8.977/95:
I - empresa consorciada por intermédio de mais de um consórcio na mesma licitação;
II - empresa integrante de consórcio, isoladamente, que também participe da mesma licitação;

III - empresa afiliada a outra participante da licitação, salvo
situações em que o serviço possa abrigar múltiplas aplicações;
IV - empresa permissionária ou concessionária do serviço objeto da licitação, na mesma área onde atua, salvo situações em que o
serviço possa abrigar múltiplas aplicações; ou

V - afiliada de empresa permissionária ou concessionária do
serviço objeto da licitação, na mesma área onde esta última atua,
salvo situações em que o serviço possa abrigar múltiplas aplicações.
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§ 10 Para os fins deste artigo, uma empresa será considerada
afiliada a outra se:
a) uma detiver, direta ou indiretamente, pelo menos, 20% (vinte
por cento) de participação no capital votante da outra, ou se os capitais
votantes de ambas forem detidos, direta ou indiretamente, em pelo
menos, 20% (vinte por cento) por uma mesma pessoa ou empresa.
Caso haja participação de forma sucessiva em várias empresas,
deve-se computar o valor final de controle pelas multiplicações das
frações percentuais de controle em cada empresa da linha de encadeamento.
b) tiverem diretor ou dirigente comum; ou

c) houver entre elas relação financeira que denote a dependência
de uma em relação à outra.
§ 2' O Ministério das Comunicações poderá estabelecer condições específicas, em consonância com a legislação vigente, que vedem
a participação de empresa em licitação, em razão da composição de
seu capital e da natureza da exploração do serviço.

CAPÍTULO IV
Da Licitação

Seção!
Da Elaboração do Edital

Art. 22. O edital de licitação será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, no que e quando couber, dentre outros, 08
seguintes elementos e requisitos necessários à formulação das propostas para a exploração do serviço:
I
11

serviço proposto;
número de concessões ou permissões a serem outor-

gadas;
IH

valor ou valor mínimo da concessão ou permissão;

IV

condições mínimas para pagamento pela outorga;

V
VI

taxa de atratividade para o cálculo do valor presente;
características técnicas do serviço;
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VII
VIII

IX
X

área de prestação do serviço;
condições para exploração do serviço;

prazo da concessão ou permissào;
referências à regulamentação pertinente;

XI
prazos para recebimento das propostas, julgamento
da licitação e assinatura do contrato;
XII - relação de documentos exigidos para a aferição da
qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira, da habilitação jurídica e da regularidade fiscal;
XIII -

prazos e condições para interposição de recursos;

XIV - direitos e obrigações do poder concedente e do outorgado em relação a alterações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço, quando
for o caso;
XV - critéríos, indicadores, fórmulas e quesitos a serem
utilizados no julgamento das propostas;
XVI - condições de liderança da empresa responsável, na
hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
XVII - nos casos de concessão, minuta do respectivo contrato, que conterá suas claúsulas essenciais, nos termos deste regulamento, quando aplicáveis; e
XVIII - nos casos de permissão, os termos do contrato de
adesão a ser firmado.

Seção II
Da Publicidade
Art. 23. A licitação será divulgada mediante publicação de aviso de edital no Diário Oficial.
§ 1º O aviso deverá conter a indicação do local e as condições
em que os interessados poderão examinar e obter o texto integral do
edital, bem assim a data e a hora para apresentação dos documentos
de habilitação e proposta e todas as informações sobre a licitação.
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§ 2" O período entre as datas de publicação do aviso de edital e
a de recebimento das propostas não poderá ser inferior a 30 (trinta)
dias.
§ 3" Qualquer modificação no edital exige a mesma divulgação
que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, salvo quando a alteração não afetar a formulação das
propostas.

Seção/lI
Da Habilitação

Art. 24. Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I

habilitação jurídica;

11

qualificação técnica;

111

qualificação econômico-financeira; e

IV

regularidade fiscal.

Art. 25. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
a) registro comercial, no caso de empresa individual; e

b) ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados
ou arquivados na repartição competente, constando dentre seus objetivos ou como atividade principal, quando for o caso, a prestação de
serviços de telecomunicações, bem assim, no caso de sociedade por
ações, cópia da Ata da Assembléia Geral que elegeu a diretoria e a
relação de acionistas em que conste a quantidade, o valor e o tipo de
ações de cada sócio.

Art. 26. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
a) registro ou inscrição do responsável técnico na entidade profissional competente, de acordo com a norma de cada serviço;

b) indicação da equipe técnica disponivel para o planejamento e
implantação do sistema, com a respectiva qualificação;
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c) indicação de equipamentos e materiais necessários à implantação do serviço; e
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.

Art. 27. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;

b) documentos comprobatórios de qualificação econômico-financeira para implantar o serviço, com recursos próprios ou decorrentes
de ações adotadas de forma a assegurar o financiamento necessário.
Será considerada a soma dos patrimônios líquidos das empresas que
pertençam, direta ou indiretamente, aos grupos que constituem a
pessoa jurídica ou o consórcio proponente;

c) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa natural; e
d) garantia.

Parágrafo único. A garantia mencionada na alínea d deste artigo não excederá a 1% (um por cento) do valor ou do valor mínimo
estipulado para a concessão ou permissão, consistindo em uma das
seguintes modalidades, a critério da proponente:
1
II
lI!

caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
seguro-garantia; ou
fiança bancária.

Art. 28. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:
a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes, Estadual ou
Municipal, se houver, relativo à sede da entidade;
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e

d) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da entidade, ou outra equivalente, na forma
da lei.

Art. 29. Quando permitida a participação de consórcios, as empresas consorciadas deverão:
I - apresentar documento comprobatório, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;
II - indicar aquela que se responsabilizará pelo consórcio sem
prejuÍzo da responsabilidade solidária das demais consorciadas;

Hl - apresentar termo de compromisso pelo qual se obriga a
manter, até o final da licitação, a composição inicial do consórcio, que
deverá, igualmente, ser observada, inclusive no que se refere aos
percentuais de participação societária quando da constituição da
empresa, caso lhe seja adjudicado o objeto licitado;
IV - apresentar termo de compromisso em que se obrigam, se
lhes for adjudicado o objeto da licitação, a constituir-se em empresa
antes da celebração do contrato; e
V - apresentar os documentos exigidos nos arts. 25 a 28 deste
regulamento por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito
de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório
dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respectiva
participação.

Art. 30. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados nos arts. 25 a 29,
respeitados os termos do inciso V do art. 29, ou que em os apresentando, não atendam às exigências do edital ou estejam com falhas ou
incorreções.
Art. 31. Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas não cabe inabilitá-las por motivo relacionado
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com a habilitação, salvo por razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o seu término.

SeçãoN
Do Julgamento
Art. 32. A qualificação consistirá no exame das propostas, em
conformidade com critérios de pontuação previamente estabelecidos
em edital, decorrentes da legislação de telecomunicações, seus regulamentos e normas complementares, da legislação que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e
da legislação própria sobre licitações.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, serão
considerados, quando apropriado, dentre outros os seguintes quesitos:
I - Serviços Móvel Celular, Móvel Especializado, Radiochamada e Radioacesso:
a) área de prestação do serviço;
b) número de Municípios atendidos por Unidade da Federação;

c) número de Unidades da Federação atendidas;
d) cronograma de implantação de estação de base;

e) prazo para o inicio da exploração comercial do serviço; e

f) tarifa ou preço máximo a ser cobrado dos usuários do serviço.

II - Serviços de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal
(MMDS) e de TV a Cabo:
a) participação no quadro societário da entidade, com cotas ou
ações com direito a voto, de pessoas ou de grupo de pessoas residentes
e domiciliadas em localidades compreendidas pela área de prestação
do serviço objeto do edital;

b) tempo destinado a programas locais;

c) programação de caráter educativo e cultural;
d) cronograma de implementação da programação;

e) cronograma de implantação do sistema; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):4909-5022, novo 1995.

5005

fJ preço a ser cobrado pela assinatura.
Art. 33. A qualificação dar-se-á em razão da pontuação obtida
pela licitante, decorrente do atendimento de quesitos estabelecidos
no edital, considerado o enquadramento dos serviços nos grupos
previstos no art. 11, qualificando-se as entidades que obtiverem, pelo
menos:
I - 50% do máximo de pontos possíveis nos serviços enquadrados no Grupo A;
H - 60% do máximo de pontos possíveis nos serviços enquadrados no Grupo B; e

HI - 70% do máximo de pontos possíveis nos serviços 'enquadrados do Grupo C.
Parágrafo único. O Ministério das Comunicações fixará, em
normas complementares dos serviços, o número de pontos a serem
atribuídos aos quesitos mencionados no art. 32.

Art. 34. As proponentes qualificadas serão selecionadas mediante a aplicação dos seguintes critérios de julgamento:
I - o maior número de pontos obtidos na fase de qualificação
para serviços enquadrados no Grupo A, cujo valor da ouforga será
fixado em edital;
H - o maior resultado da multiplicação entre o número de
pontos obtidos na fase de qualificação e o número de pontos relativos
ao valor proposto para pagamento pela outorga, conforme § 1·, deste
artigo, para serviços enquadrados no Grupo B; ou

IH - o maior valor para pagamento pela outorga, para serviços
enquadrados no Grupo C.
§ r:? Na situação prevista no inciso 11, ao maior e ao menor
valores propostos para pagamento pela outorga serão atribuídos,
respectivamente, os pontos correspondentes à maior e à menor pontuações alcançadas entre as entidades qualificadas; às demais propostas, os pontos serão atribuídos, proporcionalmente, em conformidade com o edital.
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§ 2º Será desclassificada a proposta que, para serviços referidos
nos incisos U e UI, contiver oferta de pagamento de valor inferior ao
do mínimo fixado para a outorga no correspondente edital.
Art. 35. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
seleção far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para
o qual todas as licitantes serão convocadas.
Art. 36. Para fins de comparação das propostas de pagamento,
será considerado o valor presente no caso de pagamento parcelado,
calculado com base em taxa de atratividade estabelecida em edital.

CAPÍTULO V
Dos Contratos

Seção!
Das Disposições Preliminares

Art. 37. São cláusulas essenciais dos contratos de concessão e
de permissão:
I

objeto, área e prazo da concessão ou permissão;

U

condições de pagamento da outorga;

lU

condições de exploração do serviço;

IV

características técnicas das estações;

V

meios de telecomunicações a serem utilizados;

VI
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros que definam a qualidade do serviço;
VII -

quesitos que determinaram a qualificação da empresa;

VIU - preço do serviço e critérios e procedimentos para o
reajuste e a revisão das tarifas;
IX - direitos, garantias e obrigações do poder concedente e
da concessionária;
X - direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
XI -

condições para prorrogação do contrato;
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XII - penalidades contratuais e administrativas a que se
sujeita a outorgada e sua forma de aplicação;
XIII

casos de extinção da concessão ou permissão; e

XIV

foro e modo amigável de solução das divergências con-

tratuais.

Art. 38. Aplicam-se aos contratos decorrentes do processo de
outorga de concessão ou de permissão estabelecido neste regulamento, as normas gerais pertinentes previstas nas Leis nº 8.987/95 e n''
8.666/93, especialmente quanto à formulação, alteração, execução e
rescisão dos referidos contratos.
Seção II
Do Pagamento da Outorga

Art. 39. A concessão ou permissão para exploração dos serviços
objeto deste regulamento implicará pagamento relativo à outorga, a
ser recolhido ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel).
Art. 40. O valor da outorga de concessão ou permissão para
explorar os serviços enquadrados no Grupo A será estabelecido pelo
Ministério das Comunicações, devendo ser pago nas condições previstas em edital.
Art. 41. O valor da outorga de concessão ou permissão para
explorar os serviços enquadrados nos Grupos B e C, será o proposto
pela entidade vencedora da licitação, que deverá observar as condições mínimas previstas em edital, concernentes, entre outras, à
carência; prazos de pagamento, critérios de atualização financeira,
multas e encargos de mora,
CAPÍTULO VI
Dos Serviços Adequados

Art. 42. Todaoutorga para exploração de serviços de telecomunicações em base comercial pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento das necessidades dos usuários, conforme
estabelecido neste regulamento, nas normas pertinentes e no ato de
outorga.
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Art. 43. Serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de
abrangência ou cobertura, nível de oferta, regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade e modicidade de preços ou
tarifas.
§ 1º A atualidade compreende a modernidade das técnícas, dos
equipamentos, dos sistemas e das instalações e a sua conservação,
bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 2' Não caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança
das instalações; e

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade.
CAPÍTULO VII
Da Transferência da Outorga

Art. 44. A transferência da concessão ou da permissão a outra
entidade, bem assim a alienação de ações ou cotas representativas do
capital social da concessionária ou da permissionária, que implique
a alteração de controle societário, depende de prévia autorização do
Poder Concedente.
§ 1º Considera-se, também, transferência de outorga a alteração do controle societário da entidade decorrente do aumento do seu
capital social.
§ 2º Para fins de obtenção da autorização de que trata este
artigo, a pretendente deverá:

I - atender às exigências de qualificação técnica, de qualificação econômico-financeira, de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal; e

II -

comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato

em vigor.
Art. 45. A transferência de outorga somente poderá ser requerida
após O início efetivo da exploração do serviço, observados os prazos
estabelecidos na regulamentação pertinente a cada modalidade.
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Art. 46. A tranferência de cotas ou ações representativas do
capital social, bem como o aumento do capital social com alteração da
proporcionalidade entre sócios, sem que isso implique transferência
do controle da sociedade, deverá ser informada ao Ministério das
Comunicações.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais

Art. 47. As licitações de concessão e de permissão para prestação dos serviços de telecomunicações explorados em base comercial
observarão, no que e quando couber, as disposições gerais contidas
nas Leis n" 8.666/93, n? 8.987/95 e n'' 9.074/95, além daquelas específicas constantes deste regulamento.
Art. 48. Aplicam-se ao poder concedente e às concessionárias e
permissionárias os encargos constantes da Lei n" 8.987/95, bem assim
aOS usuários os direitos e obrigações nela previstos.
Art. 49. As instruções e procedimentos complementares específicos para aplicação das disposições deste regulamento serão fixados,
em normas complementares, pelo Ministério das Comunicações.

DECRETO Nº 1.720, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera dispositivos do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
modificado por disposições posteriores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Os arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 36 e 37
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições
posteriores, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 10. As outorgas para exploração dos serviços de radiodifusão serão procedidas de processo seletivo, por meio de edital,
observadas as disposições deste regulamento e das normas pertinentes.
§ I? O processo de outorga, nos termos do edital, destina-se
a garantir tratamento isonômico aos participantes e observará
os principios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e
da publicidade.
§ 2' A decisão quanto à abertura do edital decorrerá de
solicitação de interessado ou de iniciativa própria do Mirústério
das Comunicações.
§ 3' Havendo canal disponivel no correspondente plano de
distribuição de canais, o interessado deverá apresentar estudo
demonstrando a viabilidade econômica do empreendimento no
local em que pretende explorar o serviço.
§ 4' Não havendo canal disponível, além do estudo mencionado no parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar
demonstrativo de viabilidade técnica, elaborado segundo normas
aprovadas pelo Ministério das Comunicações, relativo à inclusão
de novo canal no correspondente plano de distribuição, na localidade onde pretende explorar o serviço.
§ 5' A iniciativa do interessado na abertura de edital e a
elaboração de estudos relativos à viabilidade econômica do empreendimento e à viabilidade técnica da inclusão de canal no
correspondente plano não lhe asseguram qualquer direito ou
vantagem sobre outros que, com ele, se candidatarem à exploração do serviço.
§ 6' O Ministério das Comunicações não elaborará estudo
de viabilidade técnica para exploração do serviço de radiodifusão
por solicitação de interessados, limitando-se a examinar aqueles
mencionados no § 4' deste artigo.

§ 7' São considerados tipos de serviço de radiodifusão os de
onda média, curta, tropical, de freqüência modulada e os de
televisão.»
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"Art. 11. Os serviços de radiodifusão, a fim de permitir, no
edital, a adoção de critérios de julgamento que melhor atendam
ao interesse público, são enquadrados conforme a seguir:
I -

Radiodifusão Sonora

1. Onda Tropical
,
2. Onda Curta
3. Onda Média:
3.1 Local e Regional
3.2 Nacional.
4. Freqüência Modulada
4.1 Classes C e B (Bl e B2)
4.2 Classe A (AI, A2, A3 e A4)
4.3 Classe E (El, E2 e E3)
II -

.

Grupo A
Grupo A

.

Grupo A
GrupoB

.
.
.

Grupo A
GrupoB
Grupo C

.

.

Radiodifusão de Sons e Imagens

1. Classes A e B
2. Classe E

.
..

GrupoB
Grupo C
§ 10 O enquadramento previsto neste artigo poderá ser
alterado por ato do Ministério das Comunicações.
§ 2" Não será permitida alteração de características do
serviço concedido, permitido ou autorizado que resulte em modificação do seu enquadramento, salvo situações em que a modificação vise a, exclusivamente, melhor atender a comunidade para
a qual o serviço é destinado.»
"Art. 12. O Ministério das Comunicações antes de iniciar
processo de outorga de concessão ou permissão para exploração
de serviços de radiodifusão, seja por solicitação de interessado ou
por ação própria, se entender necessário, determinará a publicação no Diário Oficial da União, de consulta pública prévia acerca
do serviço .pretendido.»
"Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das Comunicações, observados, no que e quando couber, dentre outros,
os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação das
propostas para a exploração do serviço:
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I

serviço proposto;

II

valor ou valor mínimo da concessão ou permissão;

III

condições núnimas para pagamento pela outorga;

IV

taxa de atratividade para o cálculo do valor presente;

V

tipo e características técnicas do serviço;

VI

localidade onde será explorado o serviço;

VII
VIII

horário de funcionamento;
prazo da concessão ou permissão;

IX

referência à regulamentação pertinente;

X

prazos para recebimento das propostas;

XI
relação de documentos exigidos para a aferição da
qualificação econômico-financeira, da habilitação jurídica e da
regularidade fiscal;
XII
XIII

quesitos e critérios para julgamento das propostas;
prazos e condições para interposição de recursos;

XIV
menção expressa quando o serviço vier a ser executado em localidade situada na Faixa de Fronteira.

XV - nos casos de concessão, minuta do respectivo contrato, contendo suas cláusulas essenciais.
§ 1s O edital poderá ser cancelado por falta de concorrentes
e, a qualquer tempo, por interesse da administração, mediante,
ato do Ministério das Comunicações.
§ 2º Não dependerá de edital a outorga para execução de
serviço de radiofusão por pessoas jurídicas de direito público
interno e por entidades da administração indireta, instituídas
pelos Governos Estaduais e Municipais, nem a outorga para a
execução do serviço com fins exclusivamente educativos.
§ 3º A documentação referente aos interessados na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que
couber, a mesma prevista para as entidades que aCOITam ao
edital, acrescidas das exigências constantes de normas específicas.»
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«Art. 14. O procedimento de outorga terá início com a publicação de aviso no Diário Oficial da Uníão, que deverá conter a
indicação do local e as condições em que os interessados poderão
adquirir o texto do edital, bem assim o local, a data e hora para
a apresentação das propostas para fins de habilitação e seleção.
§ F O aviso de edital deverá ser publicado com antecedência de sessenta dias da data marcada para a apresentação das
propostas.
§ 2' Qualquer modificação no edital exige a mesma divulgação que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
§ 3' A mesma entidade ou as pessoas que integram o seu
quadro societário e diretivo não poderão ser contempladas com
mais de uma outorga do mesmo tipo de serviço de radiodifusão
na mesma localidade.»

«Art. 15. Para habilitação exigir-se-á aos interessados documentação relativa a:
I
II

III

habilitação jurídica;
qualificação econômico-financeira;
regularidade fiscal; e

IV
nacionalidade e outras exigências relacionadas com
os sócios e dirigentes.
§ 1º A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
a) ato constitutivo e suas alteraçôes, devidamente registrados ou arquivados na repartição competente, constando dentre
seus objetivos a execução de serviços de radiofusão, bem assim,
no caso de sociedade por ações, cópia da Ata da Assembléia Geral
que elegeu a diretoria e a relação de acionístas em que conste a
quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio;
b) comprovante de que obteve o assentimento prévio do
órgão próprio, se a localidade, objeto do edital, estiver situado na
Faixa de Fronteira, e
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c) declaração firmada pela direção da proponente de que:
1. não possui a entidade autorização para explorar o mesmo
tipo de serviço, na localidade objeto do edital e que, caso venha a
ser contemplada com a outorga, não excederá os limites fixados
no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; e
2. nenhum sócio integra o quadro social de outra entidade
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na localidade objeto do edital, nem de outras empresas de radiodifusão,
em municípios diversos, em excesso aos limites fixados no art. 12
do Decreto-Lei nº 236/67.
§ 2º A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
b) documentos comprobatórios de qualificação econômico-financeira para implantar o serviço, com recursos próprios ou
decorrentes de ações adotadas de forma a assegurar o financiamento necessário; e

c) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
§ 3º A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:
a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes, Estadual
ou Municipal, se houver, relativo à sede da entidade;

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e
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d) prova de regularidade para com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal da sede da entidade, ou outra equivalente,
na forma da lei.

§ 4' Os documentos mencionados nas alíneas a e c do § 2º
e nas alíneas c e d do § 3' não serão exigidos das entidades novas
criadas para concorrer ao edital.
§ 5' A documentação relativa aos sócios consistirá em prova da condição de brasileiro nato ou natnralizado há mais de 10
(dez) anos, feita mediante certidão de nascimento ou casamento,
certificado de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou
de identidade, ou comprovante de naturalização ou de reconhecimento de igualdade de direitos civis, para os portugueses.
§ 6º A documentação relativa aos dirigentes consistirá em:
a) prova da condição de brasileiro nato ou naturalizado há
mais de 10 (dez) anos, feita mediante qualquer dos documentos
próprios mencionados no parágrafo anterior;
b) certidão dos cartórios Distribuidores Cíveis e Criminais
e do de Protestos de Títulos, dos locais de residência nos últimos
5 (cinco) anos, bem assim das localidades onde exerçam, ou hajam
exercício, no mesmo período, atividades econômicas;

c) prova do cumprimento das obrigações eleitorais, mediante documento fornecido pela Justiça Eleitoral, e
d) declaração de que:

1. não participam da direção de outra executante do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão, na localidade objeto do edital,
nem de outras entidades de radiodifusão, em municípios diversos, em excesso aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei n?
236/67; e

2. não estão no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargo ou função do qual
decorra foro especial.
§ 7' Os documentos mencionados no parágrafo anterior,
com exceção dos que tenham validade predeterminada e dos
comprovantes de nacionalidade, deverão ser firmados, expedidos
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ou revalidados em data não superior a 90 (noventa) dias, anteriores à data de sua expedição.
§ 8' Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer dos documentos indicados nos parágrafos l' a 6'
deste artigo, ou que, em os apresentando, não atendam às exigências do edital ou estejam com falhas ou incorreções.
§ 9' Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas não cabe inabilitá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo por razão de fatos supervenientes ou
só conhecidos após o seu término.»

«Art. 16. As propostas serão examinadas, em conformidade com critério de pontuação para qualificação, observados os
percentuais máximos tomados em relação ao total de pontos
possíveis conforme abaixo descritos:
a) participação no quadro societário da entidade, com cotas
ou ações com direito a voto de pessoas ou de grupos de pessoas
residentes e domiciliadas na localidade objeto do edital - 15%.

b) tempo destinado a programas jornalísticos e informativos -20%;

c) tempo destinado a serviço noticioso - 20%;
d) prazo para iniciar a execução do serviço em caráter definitivo - 45%;

§ I" Para o quesito indicado na alínea d deste artigo, a
pontuação máxima será atribuída à proposição de menor valor e
para os demais quesitos será atribuída a pontuação máxima às
proposições de maior valor, às proposições referentes a cada
quesito, diferentes das melhores, os pontos serão atribuídos de
forma proporcional.
§ 2' Considerando características específicas do serviço,
poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de exame
das propostas, cuja pontuação não deverá ser superior a 20% do
total de pontos possíveis. Neste caso, as percentagens máximas
indicadas neste artigo serão proporcionalmente reduzidas de
modo a acomodar os novos quesitos.
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§ 3º Em razão da pontuação obtida pela entidade, considerado o enquadramento do serviço, qualificam-se as entidades que
obtiverem pelo menos:
I - 50% do máximo de pontos possíveis nos serviços
enquadrados no Grupo A;
H - 60% do máximo de pontos possíveis nos serviços
enquadrados no Grupo B; e

IH - 70% do máximo de pontos possíveis nos serviços
enquadrados no Grupo C.
§ 4' Os proponentes qualificados serão selecionados mediante a aplicação dos seguintes critérios de julgamento:
I - o maior número de pontos obtidos na fase de qualificação para serviços enquadrados no Grupo A, cujo valor da
outorga será fixado em edital;
H - o maior resultado da multiplicação entre o número de
pontos na fase de qualificação e o número de pontos relativos ao
valor proposto para pagamento pela outorga, conforme § 5' deste
artigo, para serviços enquadrados no Grupo B;

HI - o maior valor para pagamento pela outorga, para
serviços enquadrados no Grupo C.
§ 5º Na situação prevista no inciso lI, ao maior e ao menor
valores propostos para pagamento pela outorga serão atribuídos,
respectivamente, os pontos correspondentes à maior e à tnenor
pontuações alcançadas entre as entidades qualificadas. As demais propostas os pontos serão atribuídos, proporcionalmente,
em conformidade com o edital.

§ 6º Será desclassificada a proposta que, para serviços referidos nos incisos H e IH, contiver oferta de pagamento de valor
inferior ao do mínimo fixado para a outorga no correspondente
edital.
§ 7º No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
seleção far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as proponentes serão convocadas.
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§ 8' O valor da outorga de concessão ou permissão para
explorar os serviços enquadrados no Grupo A será estabelecido
pelo Ministério das Comunicações, devendo ser pago nas condições previstas em edital e recolhido ao Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel).
§ 9' O valor da outorga de concessão ou permissão para
explorar os serviços enquadrados nos Grupos B e C será o
proposto pela entidade vencedora, que deverá observar as cond],
ções mínimas previstas em edital, concernentes, entre outras, à
carência, prazos de pagamento, critério de atualização financeira, multas e encargos de mora, devendo ser recolhido pela enti,
dade vencedora ao Fistel.
§ 10. Para fins de comparação das propostas de pagamento, será considerado o valor presente no caso de pagamento
parcelado, calculado com base em taxa de atratividade estabelecida em edital.
§ 11. Do contrato de concessão ou da portaria de permissão
constará, como condição obrigatória na execução do serviço, o
cumprimento do indicado pela entidade vencedora nos itens de
sua proposta, relativos às alíneas do caput deste artigo, bem
assim os preceitos estabelecidos no art. 28.
§ 12. As outorgas a Estados e Municípios serão deferidas
mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou
pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme competência deste regulamento, e serão formalizados por meio de convênio
a ser firmado no prazo de 60 (sessenta) dias.»
«Art. 28. .

..

3. iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da vigência da
outorga.
..•..••......•......•....•....•.....•.•..•..•....•.....•....•......••.•...•.•.........•......... »

«Art. 29. É prerrogativa do Presidente da República outorgar concessão à entidade vencedora do edital.»
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"Art. 30. Após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, publicada em ato
competente, deverá ser assinado, no prazo de 60 (sessenta) dias,
o respectivo contrato de concessão.
Parágrafo ÚIÚCO. O contrato será assinado pelo dirigente da
entidade e pelo Ministro de Estado das Comunicações que, no ato,
representará o Presidente da República, devendo ser publicado
em extrato no Diário Oficial da UIÚão, pela concessionária, no
prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de sua assinatura."

«Art. 32. É prerrogativa do Ministro de Estado das Comunicações outorgar permissão à entidade vencedora do edital.
Parágrafo único. A permissão entrará em vigor após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da Constituição, publicada em ato competente."

«Art. 36. A partir da vigência da outorga a entidade deverá
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no prazo
máximo de 36 (trinta e seis) meses."
«Art. 37. Os prazos a que se referem os arts. 34, 35 e 36
deste regulamento são improrrogáveis, salvo se comprovada
ocorr.ência de caso fortuito ou de força maíor..
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174'; da Independência e 107';
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
DECRETO Nº 1.721, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Promulga oAcordo-Quadro de Cooperação, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Conselho das Comunidades
Européias, de 29 dejunho de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Governo da República Federativa do'Brasil
e o Conselho das Comunidades Européias assinaram, em 29 de junho
de 1992, o Acordo-Quadro de Cooperação;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n? 69, de 4 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em l' de novembro
de 1995, nos termos de Seu art. 33,
DECRETA:

Art. l' O Acordo-Quadro de Cooperação, firmado entre o Gover.
no da República Federativa do Brasil e o Conselho das Comunidades
Européias, em Brasília, em 29 de junho de 1992, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 29.11.1995, págs. 19521119524.

DECRETO N' 1. 722, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução dos Acordos rk
Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai
e Venezuela, de 27 dejunho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
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por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo Comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Chile, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado
de Montevidéu de 1980, assinaram em 27 de junho de 1995, em
Montevidéu, os Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial,
entre Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguaí e Venezuela,
DECRETA:
Art. 1" Os Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial,
entre Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguaí e Venezuela, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2Q Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 29.11.1995, págs. 19524119525.
DECRETO N" 1.723, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o remanejamento dos cergos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados cinco cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, sendo um DAS 101.3, dois DAS 101.2,
um DAS 102.3 e um DAS 102.2.
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-

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1995
Autoriza o lncra a doar ao Município de
Sena Madureira (AC), o Lote n" 12, da Gleba
Mário Lobão parte A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n° 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:

Art. 1º Fica o lncra autorizado a doar ao Município de Sena
Madureira, Estado do Acre, o imóvel denominado Segundo Distrito,
lote 12, da Gleba Mário Lobão parte A, situado no mesmo município,
com área de 12,1179ha (doze hectares, onze ares e setenta e nove
centiares), com os seguintes limites e confrontações: Norte: lote 6, de
Maria do Carmo Resende Tamburini; Sul: Estrada Mário Lobão e Rio
Iaco; Leste: lote 7, de Antonio Leopoldo de Carvalho; Oeste: Rio laco.
Possui a seguinte descrição do perímetro como se segue: inicia no
M-16, situado à margem direita do Rio laco; daí, segue-se confrontando com o lote 6, de Maria do Carmo Resende Tamburini, com os
seguintes azimutes e distâncias verdadeiros: 99'03'28" e 88,48m
(oitenta e oito metros e quarenta e oito centímetros), até a VC-lO;
112'27'59" e 47 ,99m (quarenta e sete metros e noventa e nove centímetros), até o VC-09; 130'25'53" e 66,58m (sessenta e seis metros e
cinqüenta e oito centímetros), até o VC-08; 116'57'39" e 89,99m
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(oitenta e nove metros e noventa e nove centímetros), até o VC-07;
136'09'00" e 83,49m (oitenta e três metros e quarenta e nove centímetros), até o VC-06; 75'44'05" e 41,27m (quarenta e um metros e
vinte e sete centímetros), até o VC-05; 135°40'48" e 64,95m (sessenta
e quatro metros e noventa e cinco centímetros), até o VC-15; daí,
segue-se com azimute verdadeiro de 210'24'45" e distância de
205,80m (duzentos e cinco metros e oitenta centímetros), confrontando-se com o lote 7, de Antonio Leopoldo de Carvalho, até o M-18,
localizado à margem esquerda da estrada Mário Lobão; daí, segue-se
com azimute verdadeiro de 243'08'53" e distância de 188,38m (cento
e oitenta e oito metros e trinta e oito centímetros), pela margem
esquerda da referida estrada, até o M-17, situado à margem direita
do Rio Iaco; daí, segue-se pela margem direita do referido rio, com os
seguintes azimutes e distâncias verdadeiros, 322°37'24" e 161,24m
(cento e sessenta e um metros e vinte e quatro centímetros), até o
JL-270; 343'55'23" e 211,82m (duzentos e onze metros e oitenta e dois
centímetros), até o JL-269; 09°04'35" e 145,48m (cento e quarenta e
cinco metros e quarenta e oito centímetros), até o M-16, inicial da
presente descrição. A área contida nos limites acima descritos é de
12,1179ha (doze hectares, onze ares e setenta e nove centiares), com
um perímetro de 1.395,48m (um mil, trezentos e noventa e cinco
metros e quarenta e oito centímetros).
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União Federal, sob o n" 376, às fls. 196/197, do
Livro 2-A, no Registro de Imóveis da Comarca de Sena Madureira,
Estado do Acre.

Art. 2' O imóvel a ser doado destina-se à regularização e expansão de área urbana daquela municipalidade.
Art. 3' O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
Art. 4' A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
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Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1995; 174' da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira

(2) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União. em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$
74.360.140,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alinea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. P Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 74.360.140,00 (setenta
e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, cento e quarenta reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da Administração indireta, conforme indicado nos Anexos III e IV deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1995, págs. 17369/17389.

(3) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1995
Abre ao Orçamento de Investiento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor de
R$ 2.313.703.640,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.105, de 10 de outubro de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento de Investimento das empresas estatais, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito suplementar no valor de R$ 2.313.703.640,00 (dois bilhões,
trezentos e treze milhões, setecentos e três mil e seiscentos e quarenta
reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações, da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, bem como
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da utilização de saldos de vetos, conforme indicado, respectivamente,
nos Anexos II e III deste decreto.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de F.ll.1995, pags. 17390/17399.

(4) DECRETO DE l' DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais no valor
de R$ 922.593.453,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.124, de I" de novembro de 1995,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 922.560.453,00 (novecentos e vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos
e cinqüenta e três reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto, mediante o cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo lI.
Parágrafo único. Na programação de que trata este artigo consta o valor de R$ 135.690.000,00 (cento e trinta e cinco milhões,
seiscentos e noventa mil reais), referente às transferências intragovernamentais.
Art. 2º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em
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favor do Ministério da Saúde - Fundo N acionaI de Saúde, crédito
especial no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo IH deste decreto, mediante o cancelamento da dotação orçamentária constante do Anexo IV.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das Entidades da Administração Indireta e
Fundos, conforme demonstrado no Anexo V deste decreto.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 3.11.1995, págs. 17556/17569.

(5) DECRETO DE I' DE NOVEMBRO DE 1995
Abre MS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais no valor
de R$ 2.889.369.503.00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.121, de 30 de outubro de 1995,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 2.374.766.863,00 (dois
bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e
seis mil, oitocentos e sessenta e três reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Na programação de que trata este artigo consta o valor de R$ 42.146.438,00 (quarenta e dois milhões, cento e
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quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais), referente às
transferências intragovernamentais.
Art. 2" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, crédito especial no valor de R$ 514.602.640,00
(quinhentos e quatorze milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e
quarenta reais), para atender à programação indicada no Anexo H
deste decreto.
Art. 3 Q OS recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores são os decorrentes de:
I - cancelamento da dotação orçamentária constante do
Anexo IH; e
H - vetos, de acordo com o art. 166, § 8", da Constituição, no
valor de R$ 2.857.369.503,00 (dois bilhões, oitocentos e cinqüenta e
sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e três reais).
Art. 4" Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração
indireta, conforme demonstrado nos Anexos IV e V deste decreto.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1Q de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 3.11.1995, págs. 17569/17591.

(6) DECRETO DE 1" DE NOVEMBRO DE 1995
Reconhece como do interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital social do Banco Bamerindus
do Brasil S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:

Art. l' É do interesse do Governo brasileiro o aumento do
percentual de participação estrangeira, até O Iinúte de mais dez por
cento, no capital social do Banco Bamerindus do Brasil S.A., como
também a conseqüente elevação do percentual de participação estrangeira no capital de suas controladas Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A., Bamerindus Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e Bamerindus S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(7) DECRETO DE l' DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Incra a doar ao Município de
Diamante D'Oeste (PRJ, o Lote 3-E da Gleba
2 - 3'-' parte do imóvel Colônia Rio Quarto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n'' 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:

Art. I? Fica autorizada a doação ao Município de Diamante
D'Oeste, 110 Estado do Paraná, oimóvel denominado loteamento Colônia
Rio Quarto, Gleba 2 - 3" parte, lote 3-E, com área de 1.6722ha (um
hectare, sessenta e sete ares e vinte e dois centiares), situada no
referido município com os seguintes linútes e confrontações: «partindo
do Marco 14, situado no limite da faixa de domínio de uma estrada
vicinal, segue por linhas secas confrontando com o lote n" 2 da Gleba
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5031
2 - 3' parte da Colônia Rio Quarto, com os seguintes azimutes e
distâncias: 110'48'33" e 122,39m até oMarco 13; 187'19'56" e 186,85m
até o Marco 11, situado no limite da faixa de domínio de uma estrada
vicinal; deste, segue pela citada linha da faixa de domínio da estrada
vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 330"25'18" e 21,74m
até o Ponto 9-AE; 324'06'33" e 163,96m até o ponto 11-E; 0'38'40" e
57,62m até o Ponto 13-E; 38'47'49" e 24,97m até o Marco 14, ponto
inicial da descrição deste perímetro, destacado de maior porção do
imóvel.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União, sob o n" 10.366, livro 2 - RG, no Registro
de Imóveis da Comarca de Matelândia, Estado do Paraná.
Art. 2' O imóvel a ser doado destina-se regularização de um
cemitério já existente no perímetro urbano do referido município.
à

Art. 3' O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
Art. 4' A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(8) DECRETO DE l' DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza ao lncra doar ao Município de
Cruzeiro do Sul (AC) os lotes 16A e 16B, da
Gleba São Pedro, Setor 1.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçôes que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto na Lei nº 6.431, de 11 de julho de 1977, combinada com aLei
n" 6.925, de 29 de junho de 1981,
DECRETA:

Art. I' Fica autorizada a doação ao Município de Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre, do imóvel denominado Gleba São Pedro, Setor
1, lotes 16A e 16B, situado no perímetro urbano do mesmo município,
com área total de 36,4311ha (trinta e seis hectares, quarenta e três
ares e onze centiares), com os seguintes limites e confrontações: Lote
16A ao Norte: lote 17, lote 15, Igarapé São Francisco; Este: lote 15,
Igarapé São Francisco; Sul: Igarapé São Francisco, Rodovia BR-364;
Oeste: Rodovia BR-364, lote 17, com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco M-33, definido pelas coordenadas geográficas,
latitude de 07°43'19",5 Sul, longitude de 66°44'33",7 Oeste; e coordenadas de quadrícula ou planas UTM, Norte: 9.145.764,900m, Este:
748.983,200m, situado na margem esquerda da rodovia BR-364,
sentido Mâncio Lima/Cruzeiro do Sul; deste, com azimute 33°29'01"
e distância 354,18m, chega-se ao Marco M-33-A; deste, com azimute
124'47'03" e distância de 207,72m chega-se ao Ponto A-718; deste,
com azimute 110°06'44" e distância de 163,15m chega-se ao Marco
M-016; deste, com azimute 148°13'53" e distância de 76,92m chega-se
ao PontoA-041; deste, com azimute 126°48'26" e distância de 219,82m
chega-se ao Ponto A-044; deste, com azimute 160°16'35" e distância
de 209,49m chega-se ao Ponto A-048; deste, com azimute 200'00'50"
e distância de 253,62m chega-se ao Marco M-16A; deste, com azimute
305°25'17" e distância de 883,04m chega-se ao Marco M-033, ponto
inicial do perímetro aqui descrito. Lote 16B com os seguintes limites
e confrontações: Norte: lote 17, Rodovia BR-364; Este: Rodovia BR364, Igarapé São Francisco; Sul: Igarapé São Francisco, lote 132;
Oeste: lote 132, lote 133, lote 17; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco M-34, definido pelas coordenadas geográficas,
latitude de 07°43'22"2 Sul, longitude de 66°44'35"4 Oeste; e coordenadas de quadrícula ou planas UTM; Norte: 9145679,800m; Este:
748930,000m; situado na margem direita da Rodovia BR-364, sentido
Mâncio Lima/Cruzeiro do Sul; deste, com azimute 124'54'16" e distância de 921,34m chega-se ao Marco W-100; deste, com azimute
229°33'41" e distância de 64,91m chega-se ao MarcoM-017; deste, com
azimute 303°51'01" e distância de 902,47m chega-se ao Marco M-261;
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deste, com azimute 33'01'48" e distância de 79,44m chega-se ao Marco
M-034, ponto inicial do perímetro aqui descrito.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União, sob O nº Av-2-1261, livro 2-D, fls. 172/173
e v., no Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Sul, Estado
do Acre.
Art. 2' O imóvel a ser doado destina-se à expansão e regularização do perímetro urbano da Vila São Pedro do referido município.

Art. 3º O imóvel ora doado reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da União, independentemente de qualquer indenização se não
for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento de doação.
Art. 4' A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(9) DECRETO DE l' DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Incra a doar ao Município de
Cerejeiras mO), o lote n'! 49) da Gleba 17, do
Núcleo Urbano do Distrito de Pimenteiras.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a doação ao Município de Cerejeiras,
Estado de Rondônia, do imóvel denominado Guaporé, Setor PimenCal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5034
teiras, Lote 49, da Gleba 17, situado no mesmo Município de Cerejeiras, com área de 270,3872ha (duzentos e setenta hectares, trinta e
oito ares e setenta e dois centiares), com os seguintes limites e
confrontações: Norte: com o lote 24 separado pela estrada vicinal
projetada; Este: com a gleba Guaporé, Setor Providência; Sul: com o
Rio Guaporé; Oeste: com os lotes 52 e 50 e com a descrição do
perímetro como se segue: partindo do Marco MA-132, de coordenadas
UTM N=8507800,29m E=714586,48m, cravado a Nordeste (NE) do
lote, situado comum com a estrada vicinal projetada e Gleba Guaporé,
Setor Providência; daí, segue com azimute verdadeiro de 180'06'05"
(cento e oitenta graus, seis minutos e cinco segundos) e distância de
1.303,67m (um mil, trezentos e três metros e sessenta e sete centímetros), confrontando com a Gleba Guaporé, Setor Providência, até o
Pilar PL-16, situado comum à margem direita do Rio Guaporé; daí,
segue no sentido jusante, numa distância aproximada de 1.540,18m
(um mil, quinhentos e quarenta metros e dezoito centímetros), confrontando com o mesmo rio, até o M-260, situado comum à margem
direita do Rio Guaporé e lote 52; daí, segue com azimute verdadeiro
de 334'29'42" (trezentos e trinta e quatro graus, vinte e nove minutos
e quarenta e dois segundos) e distância de 1.544,36m (um mil,
quinhentos e quarenta e quatro metros e trinta e seis centímetros),
confrontando com o lote 52, até o M-173, situado comum com os lotes
52 e 51; daí, segue com azimute verdadeiro de 71'07'23" (setenta e um
graus, sete minutos e vinte e três segundos) e distância de 434,17m
(quatrocentos e trinta e quatro metros e dezessete centímetros),
confrontando com o lote 51, até o M-174, situado comum com os lotes
51 e 50; daí, segue com azimute verdadeiro de 152'54'57" (cento e
cinqüenta e dois graus, cinqüenta e quatro minutos e cinqüenta e sete
segundos) e distância de 115,00m (cento e quinze metros), confrontando com o lote 50, até o M-205, situado comum com o lote 50; daí,
segue com azimute verdadeiro de 41°58'11" (quarenta e um graus,
cinqüenta e oito minutos e onze segundos) e distância de 245,58m
(duzentos e quarenta e cinco metros e cinqüenta e oito centímetros),
confrontando com o lote 50, até o M-175, situado comum com o lote
50; daí, segue com azimute verdadeiro de 335'55'16" (trezentos e
trinta e cinco graus, cinqüenta e cinco minutos e dezesseis segundos)
e distância de 427 ,55m (quatrocentos e vinte e sete metros e cinqüenta
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e cinco centímetros), confrontando com o lote 50, até o M-l71, situado
comum com o lote 50 e estrada vicinal projetada; daí, segue com
azimute verdadeiro de 89'33'19" (oitenta e nove graus, trinta e três
minutos e dezenove segundos) e distância de 1.550,21 (um mil,
quinhentos e cinqüenta metros e vinte e um centímetros), confrontando com o lote 24, separado pela mesma estrada, até o MA-132,
marco inicial desta descrição.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União Federal, sob o n'' 320, à fi. 20, do Livro
2-D, no Registro de imóvel da Comarca de Guajará-Mirim, Estado de
Rondônia.
Art. 2" O imóvel a ser doado destina-se à regularização da
ocupação populacional do Núcleo Urbano do Distrito de Pimenteiras
e expansão do perímetro urbano daquela municipalidade.
Art. 3" O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
Art. 4" A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1" de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(10) DECRETO DE l' DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o Incra a doar, ao Município de
Guaraniaçu (PR), Lotes comunitários do
imóvel Catanduvas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 6.431, de 11 de julho de 1977,
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DECRETA:

Art. 1Q Fica o lncra autorizado a doar ao Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná, área urbana representada por 42 lotes
comunitários, inseridos no imóvel denominado Catanduvas, tota,
lizando uma área de 11,7876ha (onze hectares, setenta e oito ares
e setenta e seis centiares), situado no mesmo município, com 08
seguintes limites e confrontações: lº -lote 18, da Gleba 1, com área
0,2859ha; Norte: lote 16, Este: lote 16; Sul: lote 21; Oeste: lote 21; COm
a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 136, de COOrdenadas UTM E=314.278,65 N=7.219.569,345, situado na divisa com
o lote 16, segue confrontando com o lote 16, com azimute 132'34'48"
e lado 53,42m, até o Marco 134; deste, com azimute 226'22'19" e lado
27,46m até o Marco 133; deste, confrontando com o lote 21, com
azimute 228'10'29" e lado 27,83, até o Marco 130; deste, com azimute
312'51'39" e lado 48,68m, até o Marco 135; deste, com azimute
39'11'01" e lado 25,95m, até o Marco 132; deste, com azimute
45'12'34" e lado 28,98m, confrontando com o lote 16, até o Marco 136,
ponto inicial da descrição deste perímetro; 2' -lote 36-C, da Gleba
1, com área de 0,2117ha; limites e confrontações: Norte: lotes 11 e 12,
separados por estrada; Este: lotes 11 e 12, separados por estrada; Sul:
lote 36-B; Oeste: lote 36-A, separado por estrada; com a seguinte
descrição do perímetro: "partindo do Marco M-21, de coordenadas
UTM E=313.276,94 N=7.221.371,07, situado no entroncamento de
estradas, segue margeando a estrada, com os seguintes azimutes e
distâncias:141'55'29" e 41,17m até o Marco 48A; 162'01'24" e 48,01m
até o Marco M-47A, confrontando com os lotes 12 e 11, até o Marco
47-A; deste, com azimute 264'21'04" e lado 43,54m, confrontando com
o lote 36-B, até o Marco M-46-A, situado na margem da estrada; deste,
margeando a estrada confrontando com o lote 36-A, com a distância
de 82,42m, até o Marco M-21, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 3' - lote 65, da Gleba 1, com área de 1,0333ha; limites e
confrontações: Norte: lotes 82-B, 67 e 66; Este: lote 64, separado por
estrada; Sul: lotes 64 e 63, separados por estrada; Oeste: lote 68; com
a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco M-231, de
coordenadas UTM E= 310.255,20 e N= 7.219.771,96, situado na divisa
com os lotes 68 e 82-B, segue com azimute de 65'37'16" e distância de
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81,12m, confrontando com o lote 82-B, até o Marco M-438; deste, COIi..
azimute de 70'23'30" e distância de 83,70m, confrontando com" .ote
67, até o Marco M-233; deste, com azimute de 93'30'24" e distaucia
de 51,99m, confrontando com o lote 66, até o Marco M-232; situado
na margem de uma estrada vicinal; deste, margeando a estrada, com
distância de 227,91m, confrontando com os lotes 64 e 63, até o Marco
M-225; deste, com azimute de 328'04'37"e distância de 35,44m, confrontando com o lote 68, até o Marco M-231, ponto i;,;c;al da
descrição deste perímetro"; 4' - lote 70, da Gleba 1, com área de
0,5789ha; limites e confrontações: Norte: lote 69; Este: lote 63 separado por estrada; Sul: lote 69; Oeste: lote 69, com a seguinte descrição
do perímetro: "partindo do Marco 247, de coordenadas UTM E=
310.155,99 N= 7.219.535,07, situado na divisa com o lote.69, segue
com o azimute 105'32'02" e lado 68,48m, confrontando com o lote 69,
até o Marco 248; situado na margem de uma estrada secundária;
deste, margeando a estrada, com o azimute 196'56'51" e distância de
83,33m, confrontando com o lote 63 o Marco M-245; deste, confrontando com o lote 69, com azimute 285'08'59" e lado 70,14m, até o
Marco 246, deste com azimute 18'04'11" e lado 83,85m, até o Marco
247, ponto inicial da descrição deste perímetro"; 5' -lote 72, da Gleba
1, com área de 0,1031ha; limites e confrontações: Norte: lote 58; Este:
lote 58 separado parcialmente por estrada; Sul: lote 58 separado
parcialmente por estrada; Oeste: lote 58; com a seguinte-descrição do
perímetro: "partindo do Marco 253, de coordenadas UTM E=
310.044,51 N= 7.217,559,54, situado na divisa com o lote 58, segue
com azimute 145'48'44" e lado 48,54m, confrontando com o lote 58,
até o Marco 251; situado na margem de uma estrada secundária;
deste, margeando a estrada com distância de 23,25m, até o Marco
252; deste, confrontando com o lote 58, com azimute 326'46,07" e lado
50,58m, até o Marco 255; deste, com azimute 36'14,12" e lado 21,72m,
até o Marco 253, ponto inicial da descrição deste perímetro"; 6' -lote
80, da Gleba 1, com área de 0,1445ha; limites e confrontações:
Norte: lote 81; Este: lote 81; Sul: lote 76 separado por estrada; Oeste:
lote 81 separado por estrada; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 239, de coordenadas UTM E= 308.991,17
N= 7.219.355,64, situado na divisa com o lote 81, segue com azimute
171'41'02" e lado 35,74m, confrontando com o lote 81, até o Marco 236;
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situado na margem de uma estrada secundária; deste, margeando a
estrada, com o azimute 251°00'34" e distância 35,20m, confrontando
com o lote 76, até o Marco 237; deste, confrontando com o lote 81,
separado por estrada, com azimute 346°50'15" e lado de 41,50m, até
o Marco 238; deste, com azimute 80°04'21" e lado 39,09m, até o Marco
239, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 7" - lote 118, da
Gleba 1, com área de 0,3898ha; limites e confrontações: Norte: lotes
119 e 116; Este: lotes 116 e 124; Sul: lotes 124 e 117; Oeste: lotes 117
e 119; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 296,
de coordenadas UTM E ~ 305.739,89 e N ~ 7.217.893,69, situado na
divisa com os lotes 119 e 116, segue com azimute 113°52'39" e lado
69,14m, confrontando com o lote 116 e atravessando uma estrada
secundária, até o Marco 370; deste, com azimute 233°32'13" e lado
98,55m, confrontando com o lote 124; até o Marco 372; deste, com
azimute 327°56'15" e lado 40,52m, confrontando com o lote 117, até o
Marco 421, situado na margem da estrada secundária; deste, com
azimute de 334°25'50" e distância de 7,20m, atravessando a estrada,
até o Marco 327, situado no lado oposto da estrada; deste com azimute
41°38'25" e lado 61,17m, confrontando com o lote 119, até o Marco
296, ponto inicial da descrição deste perímetro" (foram deduzidos
0,0472ha referente a área da estrada); 8" -lote 19, da Gleba 2, com
área de 0,0537ha; limites e confrontações: Norte: lote 20-A; Este: lote
20 separado por estrada secundária; Sul: lote 20 separado por estrada; Oeste: lote 24; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo
do Marco 66, de coordenadas UTM E ~ 316.538,44 N = 7.220.676,30,
situado na divisa com os lotes 24 e 20-A, segue com azimute
104°05'27" e lado 30,43m, confrontando com o lote 20-A, até o Marco
54; situado na margem de uma estrada secundária; deste, segue pela
margem de uma estrada, confrontando com o lote 20, com os seguintes
azimutes e distâncias: 224°49'02" e 26,62m, até o Ponto 141;
242°16'09" e 13,41m, até o Marco 68; deste com azimute 01°58'16"e lado
de 32,55m, e confrontando com o lote 24, até o Marco 66, ponto inicial
da descrição deste perímetro"; 9" -lote 53, da Gleba 2, com área de
0,1555ha; limites e confrontações: Norte: lote 52 e lote 59 separados por
estrada; Este: lotes 52 e 54; Sul: lotes 54 e 59; Oeste: lote 59 separado
parcialmente por estrada; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 161, de coordenadas UTM E ~ 315.817,50 N ~ 7.218.185,49,
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situado na margem de uma estrada secundária, na divisa com o lote
52, segue com azimute 156'21'55" e lado 44,35m, confrontando com o
lote 52, até o Marco 162, deste, com o azimute 231'04'49" e lado
36,18m, confrontando com o lote 54, até o Marco 163; deste, com
azimute 311'00'19" e lado 30,45m, confrontando com o lote 59, até o
Marco 164; situado na margem da estrada secundária; deste, margeando a estrada, confrontando com o lote 59, com os seguintes
azimutes e distâncias: 40'33'45" e 35,27m, até o Ponto 593; 32'07'23"
e 19,57m, até o Marco M-161, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 10º - Lote 17, da Gleba 3, com área de 0,3197ha; limites e
confrontações: Norte: Colônia São João do Sul separado por estrada
secundária; Este: lote 15 separado por estrada secundária; Sul: lote
18; Oeste: lote 18, com a seguinte descrição do perímetro: "partindo
do Marco 4, de coordenadas UTM E = 321.278,44 N = 7.220.041,34,
situado no entroncamento com duas estradas secundárias e na divisa
com o lote 15, segue pela estrada secundária confrontando com o lote
15, com os seguintes azimutes e distâncias: 122'11'09" e 3,69m até o
Ponto 172; 162'05'42" e 27,68m até o ponto 174; 164'22'27" e 32,26m
até o Marco M-260; deste, confrontando com o lote 18, com azimute
249'26'09" e lado 50,47m, até o Marco 262; deste, com azimute
341'20'16" e lado 60,65m, até o Marco 261, situado na margem da
estrada secundária; deste, segue pela estrada secundária confrontando com a Colônia São João do Sul, com os seguintes azimutes e
distância: 66'51'52" e 21,45m até o Ponto 25; 67'09'20" e 28,87m até
o Marco M-4, ponto inicial da descrição deste perímetro"; li' - Lote
21, da Gleba 3, com área de 0,1439ha; limites e confrontações: Norte:
lote 20; Este: lote 19; Sul: lote 19; Oeste: lote 20; com a segninte
descrição do perimetro: "partindo do Marco 63, de coordenadas UTM
E = 320.947,92 N = 7.219.822,24, situado na divisa com os lotes 20 e
19, segue confrontando com o lote 19, com azimute 185'47'01" e lado
45,25m, até o Marco 62; deste, com azimute 275'23'41" e lado 29,24m,
até o Marco 61; deste, confrontando com o lote 20, com azimute
355'26'10" e lado 42,10m, até o Marco 60; deste, com azimute
89'32'08" e lado 37,03m, até o Marco 63, ponto inicial da descrição
deste perímetro"; 12º - lote 36, da Gleba 3, com área de 0,1911ha;
limites e confrontaçôes: Norte: lote 35 separado parcialmente por
estrada; Este: lote 35; Sul: lote 35; Oeste: lote 35 separado parcialCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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mente por estrada; com a seguinte descrição do perímetro: «partindo
do Marco 96, de coordenadas UTM E =319.529,35 N =7.218.087,01,
situado na margem de uma estrada secundária, na divisa com o lote
35, segue confrontando com o lote 35, com azimute 136'12'59" e lado
52,62m, até o Marco 95; deste, com o azimute 227'17'52" e lado
35,27m, até o Marco 94; deste, com azimute 312'40'53" e lado
51,21m, até o Marco 93; situado na margem da estrada secundária;
deste, margeando a estrada com azimute 44°58'06" e distáncia
38,43m, confrontando com o lote 35, até o Marco 96, ponto inicial da
descrição deste perímetro"; 13' - lote 93, da Gleba 3, com área de
0,0593ha; limites e confrontações: Norte: lote 94 e lote 74 separado
por estrada; Este: lote 74 separado por estrada; Sul: lote 94; Oeste:
lote 94; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco
214, de coordenadas UTM E =317.920,48 N = 7.216.247,20, situado
na margem de uma estrada secundária e na divisa com o lote 94; segue
margeando a estrada com azimute 153°14'47" e lado 38,05m, até o
Marco 217; deste, confrontando com o lote 94, com azimute 250'13'50"
e lado 21,05m, até o Marco 216; deste, com azimute 339°24'43" e lado
23,06m, até o Marco 215; deste, com azimute 28°56'41" e lado 22,29m,
até o Marco 214, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 149 lote 103, da Gleba 3, com área de 0,1997ha; limites e confrontações:
Norte: lote 62 separado por estrada; Este: lote 63 separado por
estrada; Sul: lote 104; Oeste: lote 104 separado por estrada; com a
seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 178, de coordenadas UTM E = 316.133,26 e N = 7.217.983,93, situado na margem
de uma estrada secundária, na divisa com o lote 104, segue margeando a estrada com azimute de 43'15'05" e distância 53,53m, até o Ponto
1.218, situado no entroncamento com outra estrada secundária; deste, margeando a segunda estrada secundária, com azimute 122'18'34"
e distância de 16,57m, até o Ponto 1.215, situado no entroncamento
com uma terceira estrada secundária; deste, margeando a estrada
secundária com azimute de 171'14'13" e distância de 57, 10m, até o
Marco 177; deste, com azimute de 293'53'36" e lado 64,95m, confrontando com o lote 104, até o Marco 178, ponto inicial da descrição deste
perímetro»; 159 - lote 34, da Gleba 4, com área de 0,3947ha; limites
e confrontações: Norte: lote 35; Este: lote 35; Sul: lote 21; Oeste: lote
35 separado por estrada; com a seguinte descrição do perímetro:
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«partindo do Marco 141, de coordenadas UTM E = 324.212,03 N =
7.217.483,17, situado na margem de uma estrada secundária, na
divisa com o lote 35; segue com azimute 101'18'25" e lado 39,l1m,
confrontando com o lote 35, até o Marco 140; deste, com o azimute
196'22'05" e lado 112,41m, confrontando com o lote 35, até o Marco
143; deste, com azimute 303'23'29" e lado 33,52m, confrontando com
o lote 21, até o Marco 142; situado na margem da estrada secundária;
deste, margeando a estrada, confrontando com o lote 35, com os
seguintes azimutes e distâncias: 09'16'45" e 75,10m, até o Ponto
345-A; 21'50'08" e 24,73m até o Marco M-141, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 16' - lote 61, da Gleba 4, com área de
0,4686ha; limites e confrontações: Norte: lote 62; Este: lote 29; Sul:
lote 63; Oeste: lote 63; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 54, de coordenadas UTM E = 324.290,53 N =
7.219.840,15, situado na divisa com os lotes 62 e 63, segue com
azimute 119'23'00" e lado 95,58m, confrontando com o lote 62, até o
Marco 52; deste, com azimute 201 '11'52" e lado 49,53m, confrontando
com o lote 29, até o Marco 42; deste, confrontando com o lote 63, com
azimute 299'07'49" e lado 94,72m, até o Marco 55; com azimute
20'17'03" e lado 50,07m, até o Marco 54, ponto inicial da descrição
deste perímetro»; 17º - lote 5, da Gleba 5, com área de 0,1487ha;
limites e confrontações: Norte: Colônia São João do Sul separado pela
Rodovia Federal-BR-277; Este: lote 4; Sul: lote 4; Oeste: lote 4 separado por estrada; com a seguinte descrição do perímetro: «partindo do
Marco 64, de coordenadas UTM E = 331.185,22 N = 7.215.120,27, situado
no entroncamento de uma estrada secundária com o limite da Faixa
de Donúnio da Rodovia Federal «BR-277», segue pelo linúte da Faixa de
Domínio da Rodovia com azimute 114'48'10" e distância 47,41m, até o
Marco 60; deste, confrontando com o lote 4, com azimute 206'51'49"
e lado 35,16m, até o Marco 67; deste, com azimute 288'21'26" e lado
32,64m, até o Marco 68, situado na margem de uma estrada secundária; deste, margeando a estrada com azimute 05'20'21" e distância de
41,15m, até o Marco 64, ponto ínicial da descrição deste perímetro»; 18"lote25, da Gleba 5,comárea de 0,2088ha;limitese confrontações: Norte: lote 23
separado parcialmente por estrada; Este: lote 23;Sul: lote 23 separado parcialmente por estrada; Oeste: lote 23 separado por estrada; com a seguinte
descrição do perímetro: "partindo do Marco 30, de coordenadas UTM
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E = 328.843,66 N = 7.214.897,82, situado na margem de uma estrada
secundária e na divisa com o lote 23, segue confrontando com o lote
23, com azimute 127'15'54" e lado 47,54m, até o Marco 26, com
azimute 225'24'47" e lado 57,84m, até o Marco 49, situado na margem
de outra estrada secundária; deste, margeando a estrada com azimute 313'40'57" e distância de 27,68m, até o Marco 46, situado no
entroncamento com a primeira estrada secundária; deste, margeando
a primeira estrada com azimute de 24°56'17" e distância de 55,45m,
até o Marco 30, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 19º -lote
37, da Gleba 5, com área de 0,3496ha; limites e confrontações: Norte:
lote 38 separado por estrada; Este: lote 36; Sul: lote 36 e lote 30 no
canto; Oeste: lote 37-A; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 13, de coordenadas UTM E= 328.876,07 N=
7.215.525,77, situado na margem de uma estrada secundária, na
divisa com o lote 37-A, segue margeando a estrada com azimute
94'31'06" e lado 57,62m, até o Marco 11; deste, confrontando com o
lote 36, com azimute 157'54'56" e lado 59,25m, até o Marco 12; deste,
com azimute 272'33'47" e lado 59,47m, até o Marco 14; deste, COm
azimute 357'53'12" e lado 61,02m, confrontando com o lote 37-A, até
o Marco 13, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 20 9 -lote 10,
da Gleba 6, com área de 0,0505ha; limites e confrontações: Norte: lote
9; Este: lote 9; Sul: lote 9 separado parcialmente por estrada; Oeste:
lote 9 separado parcialmente por estrada; com a seguinte descrição
do perímetro: "partindo do Marco 331, de coordenadas UTM E=
325.454,52 N= 7.213.310,91, situado na divisa com o lote 9, segue
confrontando com o lote 9, com azimute 165'36'46" e lado 20,20m, até
o Marco 330; deste, com o azimute 251'49'53" e lado 21,07m, até o
Marco 329, situado na margem de uma estrada secundária; deste,
margeando a estrada, com azimute 320'33'54" e distãncia 20,78m,
confrontando com o lote 9, até o Marco 332; deste, com azimute
70'18'45" e lado 29,95m, confrontando com o lote 9, até o Marco 331,
ponto inicial da descrição deste perímetro»; 21' - lote 71, da Gleba
6, com área de 1,0142 ha: limites e confrontações: Norte: lote 72 e lotes
62 e 61 separados por estrada; Este: lote 61 separado por estrada e
lote 60; Sul: lotes 60 e 54; Oeste: lotes 54 e 72, com a seguinte
descrição do perímetro: "partindo do Marco 41, de coordenadas UTM
E= 322.767,96 N= 7.212.065,57, situado na margem de uma estrada
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secundária e na divisa com o lote 72, segue margeando a estrada, com
o azimute 138'07'19" e distância 82,31m, confrontando com os lotes
62 e 61, até o Marco 46; deste, com azimute 227'57'41" e lado 116,60m,
confrontando com o lote 60, até o Marco 38; deste, com azimute
309'52'47" e lado 83,98m, confrontando com o lote 54, até o Marco 39;
deste, com azimute 48'20'02" e lado 128,64m, confrontando com o lote
72, até o Marco 41, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 22"lote 96, da Gleba 6, com área de 0,2845ha: limites e confrontações:
Norte: lotes 94 e 97; Este: lote 97 e lote 94 separado por estrada; Sul:
lote 94 separado parcialmente por estrada; Oeste: lote 94; com a
seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 158, de coordenadas UTM E= 321.147,05 N= 7.212.278,92, situado na divisa com
os lotes 94 e 97, segue com o azimute 118'39'54" e lado 77,13m,
confrontando com o lote 97, até o Marco 156; situado na margem de
uma estrada secundária; deste, margeando a estrada confrontado
com o lote 94, com os seguintes azimutes e distâncias: 206'12'19" e
44,15m, até o ponto 44; 198'50'16" e 10,34m, até o Marco M-160; deste,
confrontando com o lote 94, com azimute 322'55'13" e lado 95,60m,
até o Marco 157; deste com azimute 51'36'51" e lado 16,32m, até o
Marco 158, ponto inicial da descrição deste perímetro»; 23º - Lote
38, da Gleba 7, com área de 0,1492ha; limites e confrontações: Norte:
lote 37; Este: lote 37 separado parcialmente por estrada; Sul: lote 37
separado parcialmente por estrada; Oeste: lote 37, com a seguinte
descrição do perímetro: "partindo do Marco 34, de coordenadas UTM
E= 322.059,98 N= 7.210.189,75, situado na divisa com o lote 37, segue
com o azimute 127'05'41" e lado 31,62m, confrontando com o lote 37,
até o Marco 31, situado na margem de uma estrada secundária; deste,
margeando a estrada com o azimute 188'09'55" e distância de 39,29m,
confrontando com o lote 37, até o Marco 27; deste, confrontando com
olote 37, com azimute 305'57'46" e lado 50,78m, até o Marco 72; deste
com azimute 37'19'47" e lado 35,39m, até o Marco 34, ponto inicial da
descrição deste perímetro»; 24" - lote 8, da Gleba 8, com área de
0,2710 ha; limites e confrontações: Norte: lote 9 separado por estrada
secundária e lote 77-A; Este: lotes 77-A e 6; Sul: lotes 6 e 9; Oeste:
lote 9 separado parcialmente por estrada; com a seguinte descrição
do perímetro: "partindo do Marco 40, de coordenadas UTM E=
321.778,90 N= 7.215.268,02, situado na margem de uma estrada
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secundária e na divisa com o lote 77A, segue com azimute 142'18'51"
e lado 65,31m, confrontando com o lote 77A, até o Marco 42; deste,
com azimute 213'06'01" e lado 47,15m, confrontando com o lote 6, até
o Marco 50; deste, com azimute 327'29'26" e lado 67,84m, confrontando com o lote 9, até o Marco 49, situado na margem da estrada
secundária; deste, margeando a estrada com azimute 33'15'07" e
distância de 40,63m, até o marco 40, ponto inicial da descrição deste
perímetro»; 25' -lote 65, da Gleba 8, com área de 0,1976 ha; limites
e confrontações: Norte: lote 66; Este: lote 66 separado por estrada;
Sul: lote 66; Oeste: lote 66; com a seguinte descrição do perímetro:
«partindo do Marco 102, de coordenadas UTM E= 317.780,74 N=
7.212.775,77, situado na divisa com o lote 66, segue com azimute
96'45'48" e lado 29,29m, confrontando com o lote 66, até o Marco 194,
situado na margem de uma estrada secundária; deste margeando a
estrada, confrontando com o lote 66 com os seguintes azimutes e
distâncias: 180'06'32" e 36,77m até o ponto PA-456; azimute
171 '30'34" e lado 22,48m, até o Marco M-198; deste, confrontando com
o lote 66, com azimute 274'23'47" e lado de 39,65m, até o Marco 100;
deste, com azimute 06'54'32" e lado 59,85m, até o Marco 102, ponto
inicial da descrição deste perímetro»; 26' - Lote 77, da Gleba 9, cem
área de 0,2531 ha; limites e confrontações: Norte: lote 78; Este: lote
78; Sul: lotes 78 e 79; Oeste: lote 79; com a seguinte descrição do
perímetro: «partindo do Marco 179, de coordenadas UTM E=
317.873,52 e N= 7.209.238,13, situado na divisa com o lote 78, segue
confrontando com o lote 78, com azimute de 162'21'33" e lado 63,88m
atravessando uma estrada secundária, até o Marco 178; deste, com
azimute 249'34'53" e lado 42,85m, até o Marco 173; deste, com
azimute de 339'53'42" e lado 66,73m, confrontando com o lote 79 e
atravessando a estrada secundária, até o Marco 171; deste, com
azimute de 73'15'18" e lado 45,67m, confrontando com o lote 78, até
o Marco 179, ponto inicial da descrição deste perímetro" (foram
deduzidos 0,0357ha referentes à área da estrada); 27' -lote 24, da
Gleba 9, com área de 0,2285ha; limites e confrontações: Norte: lote 22
e lote 23 separados por estrada; Este: lote 23; Sul: lote 22; Oeste: lote
22; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 51, de
coordenadas UTM E= 315.845,84 N= 7.215.503,50, situado na margem de uma estrada secundária e na divisa com o lote 22, segue
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5045
margeando a estrada com azimute 159'32'39" e lado 60,17m, até o
Marco 57; deste, confrontando com o lote 22, com azimute 246°59'00"
e lado 38,44m, até o Marco 54; deste, com azimute 340°32'31" e lado
60,57m, até o Marco 56; deste, com azimute 67°31'05" e lado 37,37m,
até o Marco 51, ponto inicial da descrição deste perímetro"; 28' - Lote
44, da Gleba 9, com área de 0,2241 ha; limites e confrontações: Norte:
lote 43 separado parcialmente por estrada; Este: lote 43; Sul: lote 43
separado parcialmente por estrada; Oeste: lote 43 separado por
estrada; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco
113, de coordenadas UTM E~ 315.965,44 N~ 7.212.806,60 situado na
margem de uma estrada secundária e na divisa com o lote 43, segue
confrontando com o lote 43, com o azimute 166'32'02" e lado 47,27m,
até o Marco 117; deste, com azimute 231"33'36" e lado 49,63m, até o
Marco 115, situado na margem de uma outra estrada secundária;
deste, margeando a estrada com azimute 328°55'20" e distância
37,05m, confrontando com o lote 43, até o Marco 114, situado no
entroncamento de duas estradas secundárias; deste, margeando a
estrada, com azimute 46°10'54" e distância 65,13m, confrontando com
o lote 43, até o Marco 113, ponto inicial da descrição deste perímetro»;
29° -lote 59, da Gleba 9, com área de 0,564 ha; limites e confrontações: Norte: lote 60 separado por estrada; Este: lote 60; Sul: lote 60;
Oeste: lote 60; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do
Marco 43, de coordenadas UTM E~ 315.355,22 N~ 7.210.735,70,
situado na margem de uma estrada secundária e na divisa com o lote
60, segue confrontando com o lote 60, com o azimute 171°07'43" e lado
18,80m, até o Marco 44; deste, com azimute 248°50'56" e lado de
26,49m, até o Marco 45; deste, com azimute 349°26'24" e lado 24,11m,
até o Marco 46; situado na margem da estrada secundária; deste,
margeando a estrada com o azimute 80°24'49" e distância 26,60m,
confrontando com o lote 60, até o Marco 43, ponto inicial da descrição
deste perímetro»; 30' - lote 6, da Gleba 10, com área de 0,3104 ha;
limites e confrontações: Norte: Gleba 11 separado pelo Rio Belarmino;
Este: lote 2; Sul: lote 2 separado por estrada; Oeste: lote 5; com a
seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 190, de coordenadas UTM E~ 306.271,87 N~ 7.211.749,90, situado na margem
do Rio Belarmino e na divisa. com o lote 2, segue com o azimute
175°25'40" e lado 49,92m, confrontando com o lote 2, até o Marco
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189; situado na margem de uma estrada secundária; deste, margean,
do a estrada, com o azimute 255'56'00" e distância de 50,64m, até o
Marco 188; deste, com azimute 350'31'39" e lado 56,08m, confronta-i.
do com lote 05, até o Marco 191, situado na margem do Rio Belarmino;
deste, sobe pela margem esquerda do rio com os seguintes azimutes
e distâncias: 66'20'46" e 38,88m, até o ponto 1634: 116'25'13" e
21,26m, até o Marco M-190 ponto inicial da descrição deste perímetro"; 31º - Lote 13, da Gleba 10, com área de 0,0629ha; limites e
confrontações: Norte: lote 11; Este: Gleba 9 separada por estrada; Sul:
lote 11; Oeste: lote 11; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 164, de coordenadas UTM E= 311.640,51 e N=
7.210.470,85m, situado na margem de uma estrada secundária e na
divisa com o lote 11, segue margeando a estrada com azimute
174'27'47" e distância 25,59m, confrontando com a gleba 9, até o
Marco 161; deste, confrontando com o lote 11, com azimute 246'31'55"
e lado 25,41m, até o Marco 160; deste, com azimute 356'19'33" e lado
27,77m, até o Marco 168; deste, com azimute de 70'47'36" e lado
23,95m, até O Marco 164, ponto inicial da descrição deste perímetro»;
32' ~ Lote 21 da Gleba 11, com área de 0,1164ha; limites e confrontações: Norte: lote 3; Este: lote 3; Sul: lote 2; Oeste: lotes 15 e 3; com
a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco 223, de coordenadas UTM E= 301.781,82 N= 7.211.135,02, situado na margem
de uma estrada secundária, divisa com o lote 3, segue margeando a
estrada secundária com azimute 188'28'04" e lado 29,26m, confrontando com o lote 3, até o Marco 222; deste, com azimute 263'22'07" e
lado 46,93m, confrontando com o lote 2, até o Marco 225; deste, com
azimute 358'00'12" e lado 19,23m, confrontando com o lote 15, até o
Marco 224; situado na margem de uma outra estrada secundária;
deste, com azimute 73'38'15" e lado 53,77m, confrontando com o lote
3, até o Marco 223, ponto inicial da descrição deste perímetro"; 33'lote 84, da Gleba 11, com área de 0,3110ha; limites e confrontações:
Norte: lote 35; Este: lote 36, separado por estrada; Sul: lote 35; Oeste:
lote 35; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do
Marco 69, de coordenadas UTM E= 307.057,98 N= 7.215.241,47,
situado na margem de uma estrada secundária e na divisa
com o lote 35, segue margeando a estrada, com o azimute 180'40'09"
e distância 57,36m, confrontando com o lote 36, até o Marco
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72; deste, confrontando com o lote 35, com azimute 267°48'34" e lado
de 54,41m, até o Marco 71; deste, com azimute 359°42'50" e lado
56,08m, até o Marco 70; deste, com azimute 86°31'29" e lado 55,43m,
até o Marco 69; ponto inicial da descrição deste perímetro»; 34° - Lote
90, da Gleba 11, com área de 0,3219ha; limites e confrontações: Norte:
lote 48, separado por estrada, e lote 40; Este: lote 40; Sul: lote 48;
Oeste: lote 48, separado parcialmente por estrada, com a seguinte
descrição do perímetro: "partindo do Marco 76, de coordenadas UTM
E=307.548,18 N=7.215.626,27, situado na margem de uma estrada
secundária e na divisa com o lote 40, segue com o azimute 163°09'16"
e lado 71,70m, confrontando com o lote 40, até o Marco 88; deste,
confrontando com o lote 48, com azimute 269°21'19" e lado de 55,10m,
até o Marco 89; deste, com azimute 335°00'30" e lado 43,81m, até o
Marco 90, situado na margem da estrada secundária; deste, margeando a estrada com o azimute 60°47'17" e distância 60,52m, confrontando com o lote 48, até o Marco 76, ponto inicial da descrição deste
perímetro,,; 35 9 -lote 24, da Gleba 12, com área de 0,1250ha; limites
e confrontações: Norte: lote 3; Este: lote 3; Sul: lote 3; Oeste: lote 03
separado por estrada municipal; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do Marco M1552, com latitude 025G 15M 41S Sul e
longitude 052G 59M 20S Oeste; deste, com azimute de 104G 32M 14S
e distância de 38,34m, confrontando-se com o lote 003/12, chega-se ao
Ponto M1553, deste com azimute de 196G 38M 16S e distância de
36,80m, confrontando com o lote 0003/12, chega-se ao Ponto M 1566;
deste, com azimute de 286G 10M 54S e distância de 30,53m, confrontando-se com o lote 0003/12, chega-se ao Ponto M1554; deste, seguindo pela margem da estrada municipal; com o azimute de 04°19'24" e
distância de 36,48m, confrontando-se com o lote 0003/12 chega-se ao
Ponto M1552, ponto inicial da descrição deste perímetro», (foram
abatidos 0,0000 ha referente a área da estrada); 36 9 - lote 2, da
Gleba 13, com área de 0,3384 ha; limites e confrontações: Norte:
lote 17; Este: lote 16; Sul: lote 16; Oeste: Gleba 10, separado pela
estrada municipal; com a seguinte descrição do perímetro:
"partindo do Ponto M1386, com latitude 25°12'41" Sul e longitude 52°52'10" Oeste; deste, com azimute de 89°26'21" e distância
de 65,74m, confrontando-se com o lote 0017/13, chega-se ao Ponto
M1387, deste com azimute de 205°16'36" e distância de 68,59m,
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confrontando-se com o lote 0016/13, chega-se ao ponto M1385; deste
com azimute de 288"01'52" e distância de 57,57m, confrontando com o lo~
0016/13, chega-se ao Ponto M1384; deste, seguindo pela margem da
estrada municipal com oazimute 22'47'07" e distância de 47,25m, confrontando-se com a Gleba 10, chega-se ao Ponto M1386, ponto inicial da
descrição deste perímetro», (foram abatidos 0,0000 ha, referente a área da
estrada); 37' - lote 6-A, da Gleba 14, com área de 0,0746ha; limites e
confrontações: Norte: lote 6; Este: lote 6, separado por estrada vicinal; 8u1:
lote 6; Oeste: lote 6; com a seguinte descrição do perímetro: "partindo do
Ponto M1700, com latitnde 025G 14M 158 8u1e Longitnde 052G 52M 098
Oeste; deste, com azimute de 061G 16M OOS e distância de 31,48m,
confrontando-se com o lote 0006/14, chega-se ao Ponto M1698; deste,
segnindo pela margem da estrada vicinal com uma distância de 30,74m,
confrontando-se com o lote 0006/14, chega-se ao Ponto M1698; deste,
seguindo pela margem da estrada vicinal com uma distância de 30,74m,
confrontando-se com o lote 0006/14, chega-se ao Ponto M1699; deste,
com azimute de 259G 13M 24S e distância de 27,12m, confrontando com
o lote 0006/14, chega-se ao Ponto M 1701; deste, com azimute de 341G
29M 37S e distância de 21,23m, chega-se ao Ponto 1700, ponto inicial da
descrição deste perímetro", (foram abatidos 0,0000 ha referente a área
da estrada); 38' -lote 9, da Gleba 16, com área de 0,2400 ha; limites e
confrontações: Norte: lote 10; Este: lote 05; Sul: lote 05; Oeste: lote 05; com
a segninte descrição do perímetro: "partindo doPonto M1287, comlatitude
025G 15M l1S Sul e Longitnde 052G 57M 15S Oeste; deste, com azimute
de 207G 43M 46S e distância de 46,39m, confrontando-se com o lote 5/16,
chega-se ao Ponto M1289; deste, comazimute de 266G 42M 54S e distância
de 45,67m, confrontando-se com o lote 0005/16, chega-se ao Ponto M1288;
deste, com azimute de 348G 11M 16S e distância de 39,96m, confrontando
com o lote 0005/16, chega-se ao Ponto M 1284;deste, com azimute de 086G
32M 06S e distância de 75,50m, confrontando-se com o lote 0010/16,
chega-se ao Ponto M 1287, ponto inicial da descrição deste perimetro», (foram abatidos O,OOOOha referente a área da estrada); 39' Lote 11, da Gleba 16, com área de 0,1145ha; limites e confrontações:
Norte: lote 5; Este: lote 5; Sul: lote 5; Oeste: lote 05; com a seguinte
descrição do perímetro: "partindo do Ponto M1266, com latitude 025G
15M 06S Sul e longitude 052G 57M 17S Oeste: deste, com azimute
de 160 09M 17S e distância de 40,59m, confrontando-se com o lote
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5049
0005/16, chega-se ao Ponto M1267; deste, com azimute de 252G 43M
OSS e distância de 29,S4m, confrontando com o lote 0005/16, chega-se
ao Ponto M 1260; deste, com azimute de 344G 29M 13S e distância
de 40,38m, confrontando-se com o lote 0005/16, chega-se ao Ponto
M1269; deste, com azimute de 072G 19M 33S e distância de 26,78m,
confrontando-se com o lote 0005/16 chega-se ao Ponto M1266, ponto
inicial da descrição deste perímetro», (foram abatidos O,OOOOha referente a área da estrada); 40" - lote 87, da Gleba 16, com área de
0,5249 ha; limites e confrontações: Norte: lotes 74 e 75 separados pela
Estrada Vicinal; Este: lote 77; Sul: lote 77; Oeste: lote 88; com a
seguinte descrição do perímetro: "partindo do Ponto M 1058, com
latitude 25°16'39" Sul e longitude 53°58'09" Oeste; deste, com azimute
de 164°26'55" e distância de 77,80m, confrontando-se com o lote
0077/16, chega-se ao Ponto M1052; deste, com azimute de 247°35'12"
e distância de 70,82m, confrontando-se com o 0077/16, chega-se ao
Ponto M1051; deste, com azimute de 347°01'34" e distância de 73,91m,
confrontando com o lote 0088/16, chega-se ao Ponto M1144; deste,
seguindo pela margem da estrada vicinal com os seguintes azimutes
e distâncias: 61°39'19" e 45,59m até o Ponto DM-1059, 68°32'22" e
22,65m até o Marco M-1058, confrontando-se com os lotes 0075/16 e
0074/16, chega-se ao Ponto M 1058, ponto inicial da descrição deste
perímetro»; 41' -lote 15, da Gleba 5, com área de 0,7543ha; limites
e confrontações: Norte: Gleba 6 separada pelo Rio Catanduvas e lote 14;
Este: lote 14; Sul: lote 14 separado parcialmente por estrada; Oeste: lote
14 e Gleba 6 separados pelo Rio Catanduvas; com a seguinte descrição do
perímetro: "partindo do Marco 96, de coordenadas UTM E=328.851,23
N=7.212,744,38, situado na margem esquerda do Rio Catanduvas na
divisa com o lote 14, segue com azimute 160°38'03" e lado 135,31m,
confrontando com o lote 14, até o Marco 76, situado na margem de
uma estrada secundária; deste, margeando a estrada com azimute
238°17'15" e distância de 35,44m, até o Marco 98; deste, com azimute
31S048'52" e lado 122,01m, confrontando com o lote 14, até o Marco
102, situado na margem esquerda do Rio Catanduvas; deste, sobe pela
margem do rio com distância de 85,28m, confrontando com a Gleba
6, até o Marco 96, ponto inicial da descrição deste perímetro»;
42' -lote 17, da Gleba 14, com área de 0,3237ha; limites e confrontações: Norte: lote 16; Este: lote 16 separado por sanga sem
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nome; Sul: Gleba 7; Oeste: lote 16; com a seguinte descrição do
perímetro: "partindo do Ponto M1683, com latitude 25'14'08" Sul e
longitude 52'49'03" Oeste; deste, com azimute de 55'57'36" e distância
de 16,84m, confrontando-se com o lote 016, chega-se ao Ponto M 1685;
deste, com azimute 51'57'36" e distância de 3,00m, confrontando-se
com o lote 016, chega-se ao Ponto EM 1685; deste, seguindo pela
margem da sangasem nome com o azimute de 129°20'56" e COm
distância de 69,01m, confrontando-se com o lote 016, chega-se ao
Ponto EM 47A; deste, com azimute 239'17'19" e distância de 3,00m,
confrontando-se com a Gleba 7, chega-se ao Ponto M 47A; deste, com
azimute 239'17'05" e distância de 79,41m, confrontando-se com a
Gleba 7, chega-se ao Ponto M1684; deste, com azimute de 001'26'52"
e distância de 73,65m, confrontando-se com o lote 016, chega-se ao
Ponto M 1683, ponto inicial da descrição deste perímetro", (foram
deduzidos 0,0000 ha referente a área da estrada), situados no mesmo
município, destina-se à regularização de áreas urbanas comunitárias,
ocupadas por escolas e cemitérios.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União Federal, sob o n" 11.604, à fi. 268, do
Livro 2-2-AUIRG, no Registro de Imóveis da Comarca de Laranjeiras
do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2' Os lotes a serem doados destinam-se à regularização de
áreas urbanas ocupadas por escolas e cemitérios no Município de
Guaraniaçu, Estado do Paraná.
Art. 3' Ditos lotes reverterão, de pleno direito, ao patrimônio
da União, independentemente de qualquer indenização se não forem
utilizados de acordo com a finalidade e o prazo constantes do instrumento de doação.
Art. 4' A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Dominio.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, I' de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
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(11) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo o País, por três
dias, a partir da data da publicação deste decreto, em sinal de pesar
pelo falecimento do Senhor Yitzhak Rabin, Primeiro-Ministro de
Israel.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
LUÍS EDUARDO
Nelson A. Jobim

(12) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$120.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
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crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo Il deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
LUÍS EDUARDO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 7.11.1995, pág. 17721.

(13) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério
de Minas e Energia, crédito suplementar no
valor de R$ 6.592.720,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 6.592.720,00 (seis milhões,
quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte reais), para
atender às programações constantes dos Anexos I e Il deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, na forma do
Anexo III deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
Luís EDUARDO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 7.11.1995, pág.17727.

(14) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 3.068.700,00, para
reforço de dotações consignadas rw vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida na Lei nº 9.103, de 10 de outubro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 3.068.700,00 (três milhões, sessenta e
oito mil e setecentos reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107'
da República.
Luís EDUARDO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 7.11.1995, págs. 17727/17728.

(15) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$
3.922.922,00, e crédito especial até o limite
de R$ 11.118.618,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida na Lei n' 9.110, de 10 de outubro de 1995,
DECRETA:

Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 3.922,922,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e dois reais), e crédito
especial até o limite de R$ 11.118.618,00 (onze milhões, cento e
dezoito mil, seiscentos e dezoito reais), para atenderem à programação constante dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação de dotações orçamentárias indicadas
nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3' São retificados os títulos dos subprojetos a seguir relacionados, integrantes da Lei n" 8.980, de 19 dejaneiro de 1995, e suas
alterações, na forma dos incisos deste artigo.
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I - 39101.16.090.0563.1700.0048 - Companhia Docas do
Pará - Construção do Pátio de Contêineres e Reaparelhamento do
Porto de Santana (AP);
II - 39201.16.088.0539.1205.1362 GO/MT-Fronteira Brasil/Bolívia.

BR-070/MT -

Divisa

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
LUÍS EDUARDO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 7.11.1995, pág. 17728.

(16) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 4.528.453,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida no art. 6 Q, inciso l, alínea a, e inciso 11, da Lei
n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$
4.528.453,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais), para atender à programação constante dos Anexos I, II e III deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
nos Anexos IV e V deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
LUÍS EDUARDO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 7.11.1995, pág. 17729.

(17) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em
favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 103.212.383,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida no art. 1', da Lei n'' 9.107, de 10 de outubro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 103.212.383,00
(cento e três milhões, duzentos e doze mil e trezentos e oitenta e três
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
Saldos de Exercícios Anteriores, na forma do Anexo II deste decreto,
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nos termos do art. 2', da Lei n" 9.107, de 10 de outubro de 1995, nos
montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
LUÍS EDUARDO
José Serra
Os anexos estão publicados no no de 7.11.1995, pãgs. 17729/17737.

(18) DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância,
com sede na Cidade deAlvorada do Sul (PRJ,
e outras entidades.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. F
do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, com sede na
Cidade de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, portadora do CGC n'
77.236.057/0001-19 (Processo MJ n" 6.406/94-25);
Associação de Amigos dos Excepcionais do Brooklin, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
53.812.574/0001-20 (Processo MJ n" 6.963/93-19);
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Beneficência Social Bom Samaritano, com sede na Cidade de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n' 22.709.109/0001-35 (Processo MJ nº 615/95-73);
Centro Social do Patrimônio Novo, com sede na Cidade de Paulo
de Faria, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 45.150.505/000170 (Processo MJ n" 18.026/93-71);
União Jussarense de Promoção do Menor e do Adolescente Carente e Abandonados e de Defesa da Vida, com sede na Cidade de
Jussara, Estado de Goiás, portadora do CGC n? 26.867.804/0001-86
(Processo MJ n' 5.976/94-06).
Art. 2' As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitna o art. 5' do Decreto nº 50.517/61,
que regulamenta a Lei nº 91/35.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
Luís EDUARDO
Nelson A. Jobim

(19) DECRETO DE 9 DE NOVEMBRO DE 1995
Cria o Programa Brasileiro do Design e
o Comitê Executivo para sua. orientação e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Programa Brasileiro do Design. (PBD),
estruturado por meio de subprogramas gerais, com o objetivo de
promover o desenvolvimento do design. brasileiro, com vistas ao
aumento da competitividade dos bens e serviços produzidos no País.
Art. 29 Fica criado o Comitê Executivo para orientação estratégica do PBD, composto por:
I -

um representante de cada ministério a seguir indicado:

a) da Indústria, do Comércio e do Turismo, que o presidirá;

b) do Trabalho;

c) do Planejamento e Orçamento;
d) da Educação e do Desporto;
e)

das Relações Exteriores;

f) da Ciência e Tecnologia;

n

um representante da Confederação Nacional da Indústria

(CNI);

In - um representante do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Parágrafo único. Os membros do Comitê Executivo e respectivos
suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos e das entidades
representados e designados pelo Ministro de Estado da Indústria, do
Comércio e do Turismo.
Art. 3' Compete ao Presidente do Comitê Executivo:
I - . constituir subcomitês para a coordenação e o acompanhamento de subprogramas, designando os respectivos coordenadores e
integrantes;'
11 - constituir comissões temáticas temporárias, para assessorar o Comitê Executivo;

In - convidar outras autoridades ou lideranças representativas da sociedade, para participar das reuniões do Comitê;
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IV - baixar os atos necessários ao detalhamento, execução,
acompanhamento e avaliação do Programa.
Art. 4º As atividades de apoio ao Comitê Executivo serão desempenhadas pela Secretaria Executiva do Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
Dorothea Werneck
José Serra
José I srael Vargas

(20) DECRETO DE 9 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre OComitê Nacional da Qualidade e Produtividade e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º O Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade tem
por objetivo orientar estrategicamente o Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade (PBQP).
Art. 2" O Comitê será integrado:
I - pelos seguintes Ministros de Estado:
a) da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá;
b) da Indústria, do Comércio e do Turismo;
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c) da Administração Federal e Reforma do Estado;
d) do Trabalho;

e) da Ciência e Tecnologia;

n - pelo Presidente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese);
Hl - pelo Presidente do Conselho Curador da Fundação para
o Prêmio Nacional da Qualidade.
Parágrafo único. O Presidente do Comitê Nacional poderá convidar outras autoridades ou lideranças representativas da sociedade,
para participar das reuniões do colegiado.

Art. 3' Compete ao Presidente do Comitê Nacional:
I - constituir subcomitês para a coordenação e acompanhamento de subprogramas, designando os respectivos coordenadores e
integrantes;
n - constituir grupos consultivos e comissões temáticas temporárias para assessorar o Comitê N acionaI;
In - baixar os atos necessários ao detalhamento, execução,
acompanhamento e avaliação do PBQP.
§ l' Cabe aos subcomitês temáticos implementar as ações executivas do PBQP.
§ 2' Para os subcomitês temáticos deverão ser indicados representantes dos trabalhadores, dos empresários e de órgãos da Administração Pública Federal.
Art. 4' A coordenação executiva do PBQP será exercida pelo
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, competindo-lhe:
I - instrnir os assuntos e os atos a serem submetidos à
decisão do Presidente do Comitê Nacional;
Il - coordenar a implementação das ações decididas no âmbito do Comitê Nacional;
In - orientar e supervisionar as atividades dos subcomitês
temáticos, dos grupos consultivos e das comissões temáticas temporárias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5062
IV - executar os serviços de secretaria do Comitê Nacional.
Art. 5' A formulação de diretrizes para o Programa da Qual],
dadé e Produtividade na Administração Pública Federal ficará a
cargo da Câmara de Reforma do Estado, do Conselho de Governo, e
sua implementação constituirá atribuição do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revoga-se o Decreto de 20 de abril de 1993, que dispõe
sobre o Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade.
Brasília, 9 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Dorothea Werneck
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Israel Vargas
Clóvis de Barros Carvalho

(21) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao OrçarnentoFiscal da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$1.949.160,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a e Il, da Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério Público da União,
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crédito suplementar no valor de R$1.949.160,00 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 13.11.1995, pág. 18076.

(22) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União) em
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 315.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 13.11.1995, pãgs. 18076/18077.

(23) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$1.303.147,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$1.303.147,00 (um milhão, trezentos e três
mil, cento e quarenta e sete reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 13.11.1995, pág. 18077.
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(24) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$1.264,OO, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6",inciso I, alínea a, da Lei rr' 8.980, de 19
dejaneiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e
quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 1740 da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 13.11.1995, pag. 18077.

(25) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 12.291. 774,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 12.291.774,00 (doze milhões,
duzentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e quatro reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO DE 13.11.1995, págs. 18077/18078.

(26) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Transfere para a Radiovale -- Rádio e
Televisão Vale do Farinha Ltda. as concessões outorgadas à Rádio Ribamar Ltda.,
para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda média, em Pindaré-Mirim e São
Luís, e onda tropical em São Luís, no Estado
do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 29680.000146/92,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5067
DECRETA:
Art. l' Ficam transferidas para a Radiovale - Rádio e Televisão Vale do Farinha Ltda. as concessões outorgadas à Rádio Ribamar
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em onda média, nas cidades de Pindaré-Mirim e São
Luís, e onda tropical, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Parágrafo único, A exploração dos serviços de radiodifusão,
cujas outorgas são transferidas por este decreto, reger-se-á pelo
Código Brasileiro de telecomunicações: leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' a Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(27) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Restabelece o título de utilidade pública
federal das entidades que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. I" da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. I" do seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I? São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
as seguintes instituições:
Ação Social da Paróquia de Laranjeiras, com sede na Cidade de
Laranjeiras, Estado de Sergipe, portadora do CGC n"
13.325.303/0001-26 (Processo MJ n" 6.952/94-75);
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Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Nioaque, com sede na Cidade de Nioaque, Estado de Mato Grosso
do Sul, portadora do CGC n" 03.073.525/0001-45 (Processo MJ n"
6.990/94-64);
Santa Casa de Misericórdia de Araguari, com sede na Cidade de
Araguari, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
16.826.067/0001-10 (Processo MJ n" 15.810/94-71).
Art. 2º As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o artigo 5º do Decreto n? 50.517/61
que regulamenta a Lei n'' 91/35.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(28) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Virgínia Crivelenti, com sede
na Cidade de Altinópolis, e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1º
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1s São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
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Associação Beneficente Virgínia Crivelenti, com sede na Cidade de Altinópolis, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
46.718.060/0001-45 (Processo MJ n' 15.219/93-98);
Associação de Senhoras dos Rotarianos de Paraíso do Norte, com
sede na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, portadora do
CGC n" 76.721.711/0001-17 (Processo MJ n? 14.487/93-00);
Associação dos Colaboradores da Escola para SurdosEpheta, com
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n?
76.713.056/0001-55 (Processo MJ n" 16.516/93-79);
Fundação Gaia, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, portadora do CGC n" 92.247.703/0001-15 (Processo MJ nº 18.455/93-57);
Hospital Beneficente São Carlos, com sede na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n"
89.847.370/0001-72 (Processo MJn' 17.663/93-39);
Sociedade Beneficente Dr. Geraldo Pinheiro Osório, com sede na
Cidade de Pedralva, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n"
23.438.500/0001-05 (Processo MJ n" 15.835/93-11).
Art. 2' As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n'' 50.517/61
que regulamenta a Lei n' 91/35.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(29) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Glória, situado no Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Glória, com
ãrea de 2.400,2035ha (dois mil, quatrocentos hectares, vinte ares e
trinta e cinco centiares), situado no Municipio de Santa Luzia, objeto
do registro n'' R-2-1.774, fi. 209, do Livro 2-F, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e manter a ãrea de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(30) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Planalto, situado no Município de Carnaubuie, Estado do Rio Grande do Norte e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Planalto, com área
de 1.774,0000ha (um mil, setecentos e setenta e quatro hectares),
situado no Município de Carnaubais, objeto do Registro n' R-1-237,
fi. 89, do Livro 2-C, do Cartório Único Judiciãrio de Carnaubais,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(31) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tanquinho, situado no Município
de Quixeramobim, Estado do Ceará e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tanquinho,
com área de 1.825,0000ha (um mil, oitocentos e vinte e cinco hectares), situado no Município de Quixeramobim, objeto da Matricula n'
12, fi. 23, do livro 2, do Cartório do 2' Ofício do Registro de Imóveis
da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andradé Vieira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(32) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pedra Branca, situado no Município de Mircdma. Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra
Branca, com área de 2.445,4400ha (dois mil, quatrocentos e quarenta
e cinco hectares e quarenta e quatro ares), situado no Município de
Miraima, objeto do Registro n" 3/67, fi. 67, do Livro 2-A, do Cartório
do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado
do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(33) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais constituídos pelos Quinhões 01) 07 e 08 da Fazenda Novo Horizonte, situado no Município de
Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais constituídos pelos Quinhões
01, 07 e 08 da Fazenda Novo horizonte, com área total de 986,8545
ha (novecentos e oitenta e seis hectares, oitenta e cinco ares e
quarenta e cinco centiares), situado no Município de Goiás, objeto dos
Registros n's R. 1-13.683, fi. 120; R. 1-13.685, fi. 127 e R. 1-13.649, fi.
108, todos do Livro 2-AT, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(34) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, parafins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Francisco) situado no Município de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais) e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Francisco, com área de 2.385,0000 ha (dois mil, trezentos e oitenta e cinco
hectares), situado no Município de Buritizeiro, objeto das Matrículas
n's 6.599, fi. 265, Livro 2-X, e 17.778, fis. 128-v/129-v, do Livro 3-R,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora, Estado
de Minas Gerais.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de juIbo de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar Oassentamento COm
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência de 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(35) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Massangana, situado nos Municípios de Cruz do Espírito Santo e Sapé, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho MassangaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, nov. 1995.
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na, com área de 3.100,0000 ha (três mil e cem hectares), situado nos
Municípios de Cruz do Espírito Santo e Sapé, objeto das Matrículas
n" 10, fi. 5, Livro 2 e n" 10, fls. 83/83v., Livro 2-A, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Cruz do Espírito Santo e Matrícula n" 5.744, Registro n" 1/5.744, fi. 39, Livro 2-X, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Sapé, Estado da Paraíba.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(36) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Camaragíbe, situado no Município
de Camaragibe, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Camaragibe,
com área de 347,5355ha (trezentos e quarenta e sete hectares, cinqüenta e três ares e cinqüenta e cinco centiares), situado no Município
de Camaragibe, objeto da Matrícula n° 7.549, Livro 2-H/1, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço da Mata, Estado
de Pernambuco.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto a área do imóvel
tombada pela Fundação Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco, bem como os semoventes, as máquinas, os implementas agrícolas e as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior
e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(37) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Poço Riacho das Flores, situado no
Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°, da Lei Complementar
ri' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Poço Riacho
das Flores, com área de 1.185,6131ha (um mil, cento e oitenta e cinco
hectares, sessenta e um ares e trinta e um centiares), situado no
Município de Canindé, objeto da Matrícula nº 2.711, Registro nº
R-2/2.711, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174° da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(38) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995(*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sagrado Coração de Jesus, Juruva, Esperança, Gleba Iracema I e Tl, Iracema, Rio Furquim e Gleba Continental, conhecidos como
Gleba Iracema, situado no Município de Ari"

puanã, Estado do Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sagrado Coração de
Jesus, Juruua, Esperança, Gleba Iracema I e 11, Iracema, Rio Furquim
e Gleba Continental, conhecidos como Gleba Iracema, com área de
18.613.6918 ha (dezoito mil, seiscentos e treze hectares, sessenta e
nove ares e dezoito centiares), situado no Município de Aripuanã,
objeto dos registros n's R-1-13-792, Livro 2-AU; R-13.957, Livro 2 AP;
R-1-14.832 e R-2-15.046, Livro 2-AS; R-1-15.617, Livro 2-AU; R-116.811, Livro 2-AZ; R-1-17.441, Livro 2-BC e R-1-19.009, Livro 2-BI,
todos do Cartório de Registro de Imóveis do 6' Oficio da Comarca de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 13.11.1995 (pág. 5219 deste

volume).
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Art. 3' O Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legaI,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(39) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia, situado no Município
de Araçagi, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°, da
Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°, da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia,
com área de 1.266,0000 ha (um mil, duzentos e sessenta e seis
hectares), situado no Município de Araçagi, objeto do Registro nº
R-1.888, fi. 75, do Livro 2-L, do Cartório do Registro de Imóveis de
Protestos de Títulos da Comarca de Guarabira, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(40) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho 'I'apuia, situado no Município de
Amaraji, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 novembro de 1964, 2º, da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Tapuia, com
área de 420,0000ha (quatrocentos e vinte hectares), situado no Município de Amaraji, objeto do Registro n" R-1-86, fls. 49, do Livro 2-A,
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do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Amaraji, Estado
de Pernambuco.
Art. 29 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(41) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio Bonito, Patrimônio e Molungu,
ou Fazenda Itajaf-Mirim, situado no Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
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Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
Bonito, Patrimônio e Molungu, ou Fazenda Itajai-Mirim; com área de
476,6041 ha (quatrocentos e setenta e seis hectares, sessenta ares e
quarenta e um centiares), situado no Município de Vidal Ramos,
objeto dos registros n''s R-1-1.444, fi. 1444, do Livro 2-A, R-1-5.879,
fi. 01, do Livro 2, e R-1-7.950, fi. 01, do Livro 2, encontrando registrados nos CRI das Comarcas de Brusque, São João Batista e Ituporanga, respectivamente, Estado de Santa Catarina.

Art. 2 9 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(42) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Pau-Roxo e Vigário, situado no Município de
Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Pau-Roxo e Vigário,
com área de 1.188,0000ha (um mil, cento e oitenta e oito hectares),
situado no Município de Vitória do Mearim, objeto do registro n''
R-2-528, fls. 286, do Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal.preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(43) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda GuaribalAntinha, situado no Município de Perdizes, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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dos arts. 18 e 20, da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a) b, c e d, e 20, item VI, da
Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guariba/Antinha, com área de 1.085,4800 (um mil, oitenta e cinco hectares
e quarenta e oito ares), situado no Município de Perdizes, objeto da
Matrícula n" 4.680, Ficha 001, R-1, R-2, R-3, R-4 e R-5, do Livro 2-AA,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Perdizes, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os' implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº

76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174° da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(44) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa TerezaJLyney, situado nos
Municípios de Miraíma e Sobral, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Tereza / Lyney, com área de 1.293,6000ha (um mil, duzentos e noventa e
três hectares e sessenta ares), situado nos Municípios de Miraíma e
Sobral, objeto dos Registros n's R-5/206, fi. 206, do Livro 2-A, e
R-6/422, Ficha 01, dos Cartórios do Registro de Imóveis das Comarcas
de Itapipoca e Sobral, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(45) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Córrego do Quixinxé, situado no Município de Ocara, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Córregodo Quixinxé,
com área de 1.095,7700ha (um mil, noventa e cinco hectares e setenta
e sete ares), situado no Município de Ocara, objeto do Registro n"
R-0l/1.238, fl. 95, do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Aracoiaba, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(46) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado
Fazenda Rio Tamanduá, situado no Município de Timb6 Grande, Estado de Santa Catarina) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 29, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Tamanduá, com área de 439,0405ha (quatrocentos e trinta e nove hectares,
quatro ares e cinco centiares), situado no Município de Timbó Grande,
objeto dos Registros nOs R-3-1.236, Ficha 01; R-3-1.264, Ficha 01 eM
3.061, Ficha 01, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Santa Cecília, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferen,
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
(47) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Humaitá, situado no Município de Tímon,
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Humaitá, com área de
4.255,3200ha (quatro mil, duzentos e cinqüenta e cinco hectares e
trinta e dois ares), situado no Município de Timon, objeto do Registro
n" R. 1-5.101, fi. 01, do Livro 02-R, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Timon, Estado do Maranhão.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(48) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Angicos, situado no Município de
Caucaia, Estado do Ceará, e dá outras pro-

vidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°, da Lei Complementar
n° 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lo Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504" de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Angicos, com
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área de 803,5900 ha (oitocentos e três hectares e cinqüenta e novs
ares), situado no Município de Caucaia, objeto dos Registros n's
R-04l6.280 e R-04l6.281, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Caucaia, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e o implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174 da Independência e 107
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(49) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Bárbara, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara, com área de 3.816,0000ha (três mil, oitocentos e dezesseis hectares), situado no Município de Caucaia, objeto da Matrícula n" 117,
Ficha O1, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Caucaia,
Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174 da Independência e 107
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(50) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Córrego do Quixinxé, situado no Município
de Occrc, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5094
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Córrego do Quixinxé,
com área de 1.804, 1326ha (um mil, oitocentos e quatro hectares, treze
ares e vinte e seis centiares), situado no Município de Ocara, objeto
dos Registros nº R-01/1.237, fi. 94, do Livro 2-E, e n" R-07/221, fi. 221,
de Livro-A, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Aracoiaba, Estado do Ceará.
Art. 2 Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem com as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 novembro de 1995; 174' da Independência e 107 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(51) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Jacurutu, situado no Município de
Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda J acurutu, com
área de 9.035,0000 ha (nove mil e trinta e cinco hectares), situado no
Município de Canindé, objeto da Matrícula n" 1.986 do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174 da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(52) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Córrego do Quixinxé, situado no Município de Ocam, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Córrego do
Quixinxé, com área de 1.095, 7700ha (um mil, noventa e cinco hectares
e setenta e sete ares), situado no Municipio de Ocara, objeto do
Registro n" R-01/1.239, fi. 96, do Livro 2-E, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Aracoiaba, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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(53) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Luzia, situado no Município
de Perdizes, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n 9 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29 , da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8,629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, com área de 1.364,0800 ha (um mil, trezentos e sessenta e
quatro hectares e oito ares), situado no Município de Perdizes, objeto
da Matrícula n" 2.708, Ficha 001, R-2 e R-3, do Livro 2-0, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Perdizes, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(54) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Córrego do Quixinxé, situado no Município de Ocoro; Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, § 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Córrego do Quixinxé,
com área de 986,1900ha (novecentos e oitenta e seis hectares e
dezenove ares), situado no Município de Ocara, objeto do Registro nº
R-01/1.240, fl. 97, do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Aracoiaba, Estado do Ceará.
Art. 2 9 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
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n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(55) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Córrego do Quixinxé, situado no Município de Ocara, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Córrego do Quixinxé,
com área de 986,1900 ha (novecentos e oitenta e seis hectares e
dezenove ares), situado no Município de Ocara, objeto do Registro n"
R-01/1.241, fi. 98, do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Aracoiaba, Estado do Ceará.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto 08 semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(56) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Olho D'Água, situado no Município
de Apuiarée, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras c, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n"" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olho
D'Água, com área de 1.295,0000 ha (um mil, duzentos e noventa e
cinco hectares), situado no Município de Apuiarés, objeto da MatrícuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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la n" 120, Registro n? R-8-120, fi. 120, do Livro 2-A, do 2º Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pentecostes, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural

de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar fi"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1965, 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(57) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Erva Moura, situado no Município
de Pentecostes, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
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Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Erva
Moura, com área de 8.239,5000 ha (oito mil, duzentos e trinta e nove
hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Pentecostes,
objeto da Matrícula n" 33, fi. 33, do Livro 2-A, do 2' Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Pentecostes, Estado do Ceará.
Art. 2 02 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(58) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Bom Vergel, situado no Município
de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bom Vergel,
com área de 2.868,0000 ha (dois mil, oitocentos e sessenta e oito
hectares), situado no Murócípio de Santa Quitéria, objeto do Registro
n? R-01-2.015, fi. 01, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2 R Excluem-se dos efeitos deste decreto

08 semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colorózação e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n9
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(59) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Varjâo - Data Mangaba, situado no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
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Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Varjão - Data Mangaba, com área de 3.833,6000 ha (três mil, oitocentos e trinta e três
hectares e sessenta ares), situado no Município de Colinas, objeto do
Registro n' R-7-1.356, fls. 26/27, do Livro 2, do Cartório do l' Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(60) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Sítio OlhoD'ÁguadoNobre ou Fazenda Vieira, situado no Munictpio de Morada Nova,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Olho D'Água
do Nobre ou Fazenda Vieira, com área de 1.121,9020ha (um mil, cento
e vinte e um hectares, noventa ares e vinte centiares), situado no
Município de Morada Nova, objeto do Registro nº 2.634, fls. 56v/57,
do Livro 3-C, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira
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(61) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelos lotes n Qs43, 55, 57 e 59 (parte) da Gleba
nº 01, da Colônia G ---- Apucaraninha, conhecidos como Fazenda Mandaçaia, situado no
Município de Londrina, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelos lotes nOs 43, 55,
57 e 59 (parte) da Gleba n" 01, da Colônia G - Apucaraninha,
conhecidos como Fazenda Mandaçaia, com área global de 485,9200
ha (quatrocentos e oitenta e cinco hectares e noventa e dois ares),
situado no Município de Londrina, objeto dos Registros nOs 5.920,
Livro 3-J; 20.980/20.981, fls. 80181, Livro 3-BIH; 11.284, fi. 84, Livro
3-D e 9.983, fi. 83, Livro 3/Q, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas _8 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com
a preservação da biota.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(62) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Riacho Seco e Bela Vista, situado
no Município de Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho Seco
e Bela Vista, com área de 6.528,OOOOha (seis mil, quinhentos e vinte
e oito hectares), situado no Município de Alto Santo, ohjeto da Matrícula nº 48, Registro 01, fi. 50, do Livro 2-A, do Cartório de Registro
de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamojj,
to com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Eduardo de Andrade Vieira

(63) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Cancela a autorização para funcionar
na República Federativa do Brasil, concedida à empresa Eaton Corporation sob a denominação social de Eaton Corporation do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no parágrafo único do art. 59 do Decreto-Lei n'' 2.627, de 26 de
setembro de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e o que consta do Processo MICT n"
52000.002742/95-35,
DECRETA:
Art. 1º Fica cancelada a autorização concedida pelo Decreto n?
82.781, de 1º de dezembro de 1978, à empresa Eaton Corporation, com
sede em Eaton Center, Cleveland, Estado de Ohio, Estados Unidos da
América do Norte, para funcionar no Brasil sob a denominação social
de Eaton Corporation do Brasil.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Dorothea Werneck
(64) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 1.200.000.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea b da Lei n'' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. lº Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000.000,00 (um
bilhão e duzentos milhões de reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior serão provenienfés de Operações de Crédito Internas - em
moeda, na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1995, pãgs. 18219/18220.
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(65) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu.
ridade Social da União, em favor do Minis_
tério do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 5.249.716,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,

DECRETA:
Art. 10 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n° 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$
5.249.716,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174° da Independência e 10T
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1995, pág. 18220.
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(66) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
30.940.856,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a) da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 30.940.856,00 (trinta
milhões, novecentos e quarenta mil e oitocentos e cinqüenta e seis
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2R OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo Il deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.11.1995, págs. 18220/18221.

(67) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 581.457,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.119, de 25 de outubro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 581.457,00 (quinhentos
e oitenta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício de 1994, do Fundo Nacional de
Artes (Funarte).

Art. 3º Fica alterada a receita da referida unidade, conformo
consta do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2' da Lei nº 9.119,
de 25 de outubro de 1995, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 16.11.1995, pég. 18370.

(68) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito suplementar
no valor de R$ 5.297.658,00, em favor do
Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 5.297.658,00
(cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinqüenta
e oito reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 16.11.1995, pág. 18370.

(69) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
da Justiça do Trabalho, crédito suplementar
no valor de R$ 3.989.483,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, e 11, da Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos orçamentos da União (Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 3.989.483,00 (três milhões, novecentos e
oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais), para atender
às programações indicadas no Anexo I deste decreto.

Art. 2f! Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 16.11.1995, págs. 18371118372.

(70) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em fouor da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor total de R$ 3.194.720,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n' 9.108, de 10 de outubro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
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Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação da receita do
Fundo Partidário, indicado no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.

Art. 2" Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 1.794.720,00 (um milhão, setecentos e
noventa e quatro mil, setecentos e vinte reais), para atender à
programação indicada no Anexo III deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo IV deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 16.11.1995, págs. 18372/18373.

(71) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 4.693. 774,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 4.693.774,00 (quatro milhões,
seiscentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e quatro reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita da Escola Agrotécnica Federal de Crato, conforme
indicado nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 16.11.1995, pãgs. 18373/18375.

(72) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
da Justiça Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 5.681.600,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e H da Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. l ' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei nO 8.980, de
19 dejaneiro de 1995), em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$ 5.681.600,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e
um mil e seiscentos reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 16.11.1995, pãgs. 18375/18376.

(73) DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$
40.979.098,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito supleCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.
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mentar no valor de R$ 40.979.098,00 (quarenta milhões, novecentos
e setenta e nove mil, noventa e oito reais), para atender à programa.
ç ã o constante do Anexo I deste decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.11.1995, pág. 18462.

(74) DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 17.087.434,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, II e III alínea a, da
Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministêrio dos Transportes,
crêdito suplementar no valor de R$ 17.087.434,00 (dezessete milhões,
oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
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I - da anulação parcial de dotações orçamentárias conforme
indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
II - e de recursos provenientes de ingresso de operações de
crédito internas, conforme indicados no Anexo III deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 3' Ficam alteradas as receitas das entidades beneficiárias
deste crédito, conforme indicadas nos Anexos IV e V deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 17.11.1995, págs. 18462/18464.

(75) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade Salvador de Ciências Econômicas, com sede na
Cidade de Salvador, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23033.000664190-35, do Miuistério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Econômicas a ser ministrado pela Faculdade Salvador de Ciências
Econômicas, mantida pela Sociedade de Ensino Superior da Balúa,
com sede na Cidade de Salvador, Estado da Balúa.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(76) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque,
com sede na Cidade de São Roque, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n'' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n? 23001.000937/90-82, do Ministério da Educação e do
Desporto,

DECRETA:
Art. F Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Administração e
Ciências Contábeis de São Roque, mantida pela Sociedade Civil de
Ensino Superior de São Roque, com sede na Cidade de São Roque,
Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, nov. 1995.
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(77) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, da União das Escolas
Superiores do Vale do Ivaí, com sede na Cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n? 23001.000478/90-37, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela União das Escolas Superiores do
Vale do Ivaí, mantida pela Instituição Cultural e Educacional Vale
do Ivaí, com sede na Cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(78) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação das Faculdades Integradas Maria Thereza, com sede na Cidade
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5122
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n? 23001.000314194-33, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. I' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciência da
Computação, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas Maria
Thereza, mantidas pelo Instituto de Ciência e Tecnologia Maria
Thereza, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(79) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Direito de Três Lagoas, com sede na Cidade de Três Lagoas,
Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.000954190-00, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Direito de Três Lagoas, mantida
pela Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do.Sul, com sede
na Cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(80) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Estudos
Sociais Aplicados de Viana, na Cidade de
Viana, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n? 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000509/85-00, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana, na Cidade de Viana (ES), mantida pela Sociedade
Educacional de Guarapari, com sede na Cidade de Guarapari, Estado
do Espírito Santo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(81) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Institui Grupo de Trabalho Interminis_
teriol, com a finalidade de desenvolver políticas para a valorização da População Negra, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica instituído Grupo de Trabalho Interministerial com
a finalidade de desenvolver políticas para a valorização da População
Negra.
Art. 2" Compete ao Grupo de Trabalho:
I - propor ações integradas de combate à discriminação
racial, visando ao desenvolvimento e à participação da População
Negra;
U - elaborar, propor e promover políticas governamentais
antidiscriminatórias e de consolidação da cidadania da População
Negra;
UI - estimular e apoiar a elaboração de estudos atualizados
sobre a situação da População Negra;
IV - reunir, sistematizar, avaliar e divulgar informações
relevantes para o desenvolvimento da População Negra;
V - incentivar e apoiar ações de iniciativa privada que
contribuam para o desenvolvimento da População Negra;
VI - estabelecer diálogo permanente com instituições e entidades, incluídas as do movimento negro, nacionais e internacionais,
cujos objetivos e atividades possam trazer contribuições relevantes
para as questões da População Negra e seu desenvolvimento;
VII - estimular os diversos sistemas de produção e coleta de
informações sobre a População Negra;
VIU - contribuir para a mobilização de novos recursos para
programas e ações na criação de mecanismos eficientes e permanenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5125
tes na defesa contra o racismo e em áreas de interesse da População
Negra, a fim de sugerir prioridade para otimizar sua aplicação;
IX - estimular e apoiar iniciativas públicas e privadas que
valorizem a presença do negro nos meios de comunicação;
X - examinar a legislação e propor as mudanças necessárias, buscando promover e consolidar a cidadania da População Negra;
Xl - estabelecer mecanismos de diálogo e colaboração com os
Poderes Legislativo e Judiciário, com o propósito de promover a
cidadania da População Negra.

Art. 3º O Grupo de Trabalho será integrado por:
I
Negro;
II -

oito membros da sociedade civil, ligados ao Movimento
um representante de cada ministério a seguir indicado:

a) da Justiça;

b) da Cultura;

c) da Educação e do Desporto;
d) Extraordinário dos Esportes;

e) do Planejamento e Orçamento;

fJ das Relações Exteriores;
g) da Saúde;
h) do Trabalho;

III - um representante da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República.
§ 1s Os membros do Grupo de Trabalho serão designados pelo
Presidente da República.
§ 2' O representante do Ministério da Justiça será o Presidente
do Grupo de Trabalho, que submeterá os resultados das atividades
desenvolvidas pelo colegiado ao exame do respectivo Ministro de
Estado.
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§ 3º As funções dos membros do Grupo de Trabalho não serão
remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante.
Art. 4' O Grupo de Trabalho poderá convidar outros repre_
sentantes cuja colaboração seja necessária ao cumprimento de Suas
atribuições.
Art. 5' As despesas decorrentes do disposto neste decreto COrrerão conta das dotações orçamentárias dos órgãos da Administrg;
ção Pública Federal que integram o Grupo de Trabalho.
à

Art. 6' O Ministério da Justiça assegurará o apoio técnico e
administrativo indispensável ao funcionamento do Grupo de Trabalho.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
(82) ÚECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Medicina Veterinária das Faculdades Integradas Riopretense, com sede na Cidade de
São José do Rio Preto) Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.001751193-01, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Medicina
Veterinária, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas Riopretense, mantidas pela Sociedade Riopretense de Ensino e Educação
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S.C Ltda., com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(83) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas, com sede na Cidade de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto nº 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto nº 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000780/93-65, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1v Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, mantida pela Sociedade Assistencial de Educação e Cultura, com sede na
Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(84) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação da Faculdade de
Ciências e Tecnologia de Joinville, com sede
na Cidade de Joinoílle, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo nº 23001.001400/90-85, do Ministério da Educação e do
Desporte,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciência da
Computação, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Joinville, mantida pela Associação Catarinense de Ensino, com
sede na Cidade de Joinvil1e, Estado de Santa Catarina.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(85) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Urubupungá, com
sede na Cidade dePereira Barreto, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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nOS arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n" 23001.000762/90-31, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. F Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas
e Contábeis Urubupungá, mantida pela Associação de Ensino e
Cultura Urubupungá, com sede na Cidade de Pereira Barreto, Estado
de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(86) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
PedagogiadasFaculdadeslntegradasdeParanaíba, com sede na Cidade de Paranaíba,
Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n' 23001.000535/90-79, do Ministério da Educação e do
Desporto,
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DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, com habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2'
Grau, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de Paranaíba,
mantidas pelo Centro Educacional Visconde de Taunay, com sede na
Cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(87) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis do Vale do Ribeira, com
sede na Cidade de Registro) Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n° 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n° 23033.000658/90-32, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis do Vale do Ribeira,
mantida pela Sociedade de Cultura e Educação do Litoral Sul, com
sede na Cidade de Registro, Estado de São Paulo.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(88) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras
de Ferruuidópolis, com sede na Cidade de
Ferruuuiópolis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto

nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n'' 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
n? 287/95 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, conforme
consta do Processo n" 23000.008651/95-60, do Ministério da Educação
e do Desporto,
DECRETA:

Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, com habilitações em Administração Escolar, para exercício nas

escolas de I? e 2º graus, Magistério das Matérias Pedagógicas do 2'
Grau, Orientação Educacional e Supervisão Escolar, para exercício
nas escolas de 1º e 2' graus, a ser ministrado pela Faculdade de
Ciências e Letras de Fernandópolis, mantida pela Fundação Educacional de Fernandópolis, com sede na Cidade de Fernandópolis,
Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(89) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento 00 Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências e Letras de Fernandópolis, com sede
na Cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 4.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n'1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
n" 516/95 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, conforme
consta do Processo n'' 23.123.002417/95-32, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. I" Fica autorizado O funcionamento do Curso de Ciências
Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências e Letras de
Fernandópolis, mantida pela Fundação Educacional de FemandópoIis, com sede na Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(90) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
da desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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nos arts. 5', letras e, e 10, do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. l' Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra com aproximadamente 1.725,2958ha (mil
setecentos e vinte e cinco hectares, vinte e nove ares e cinqüenta e
oito contiares), abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do açude
público Riacho do Paulo, localizado nos Municípios de Livramento de
Nossa Senhora e Dom Basílio, ambos no Estado da Bahia, de acordo
com as plantas e memoriais descritivos constantes do Processo n"
21.000.007638/92, assim descritas: a área tem o seu início no Marco
M-OO, cravado 130 metros a sudeste do eixo topográfico da barragem,
margem direita; seguindo no rumo de 77'41'44" SW, com a distância
de 605 metros, encontra-se o Marco MJ-01; deste, no rumo de
11'42'50" SW, com a distância de 258m, encontra-se o Marco MJ-02;
deste, no rumo de 78'15'52" MW, com a distância de 127 m, encontrase o Marco MJ-03; deste, no rumo de 87'31'30" NW, com a distância
de 347m, encontra-se o Marco MJ-04; deste, no rumo de 10'56'16"NE,
com a distância de 96m, encontra-se o Marco MJ-05; deste, no rumo
de 77'03'43"SW, com a distância de 98m, encontra-se o Marco M-01;
deste, no rumo de 87007'07" CW, com a distância de 795m, encontra-se
o Marco M-02; deste, no rumo de 59'53'24" NW, com a distância de
783m, encontra-se o Marco M-03; deste, no rumo de 65'09'39" NW,
com a distância de 595m; encontra-se o Marco M-04; deste, no rumo
de 82'32'19"NW, com a distância de 546m, encontra-se o Marco M-05;
deste, no rumo de 48'22'20" SW, com a distância de 499m, encontra-se
o Marco M-06; deste, no rumo de 9'50'06" SW, com a distância de
639m, encontra-se o Marco M-07; deste, no rumo de 76'43'07" NW,
com a distância de 265m, encontra-se o Marco M-08; deste, no rumo
de 29'02'50"NW, com a distância de 489m, encontra-se oMarco M-09;
deste, no rumo de 8'49'40"NW, com a distância de 483m, encontra-se
o Marco M-10; deste, no rumo de 71'56'31" SW, com a distância de
325m, encontra-se o Marco M~l1; deste, no rumo de 56'42'42" SW,
com a distância de 745m, encontra-se o Marco M-12; deste, no rumo
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de 82'24'47" NW, com a distância de 280m, encontra-se o Marco M-13'
.deste, no rumo de 62°29'55" SW, com a distância de 238m, encontra-s~
o Marco M-14; deste, no rumo de 54'17'46" NW, com a distância de
491m, encontra-se o Marco M-15; deste, no rumo de 82'44'16" SW,
com a distância de 355m, encontra-se o Marco M-16; deste, no rumo
de 61'15'30"NW, com a distância de 478m, encontra-se o MarcoM-17;
deste, no rumo de lO'Ol'5TNW, com a distância de 245m, encontra-se
o Marco M-18; deste, no rumo de 18'56'12" SW, com a distância de
476m, encontra-se o Marco M-19; deste, no rumo de 69'53'44" SW,
com a distância de 346m, encontra-se o Marco M-20; deste, no rumo
de 17'32'4TNW, com a distância de 373m, encontra-se o Marco M-21;
deste, no rumo de 12'21'36" NE, com a distância de 290m, encontra-se
o Marco M-22; deste, no rumo de 73'02'41" SW, com a distância de
301m, encontra-se o Marco M-23; deste, no rumo de 84'31'03" NW,
com a distância de 366m, encontra-se o Marco M-24; deste, no rumo
de 56'08'51" SW, com a distância de 443m, encontra-se o Marco M-25;
deste, no rumo de 41'09'06"NW, com a distância de 507m, encontra-se
o Marco M-26; deste, no rumo de 46'00'41" SW, com a distância de
587m, encontra-se o Marco M-26-A; deste, no rumo de 46'00'41" SW,
com a distância de 586m, encontra-se o Marco M-27; deste, no rumo
de 58'23'30" NW, com a distância de 568m, encontra-se o Marco
M-27-A; deste, no rumo de 58'23'30" NW, com a distância de 567,
encontra-se o Marco M-28; deste, no rumo de 13'32'01" NC, com a
distância de 248m, encontra-se o Marco M-29; deste, no rumo de
77'07'27" SW, com a distância de 653m, encontra-se o Marco M-29-A;
deste, no rumo de 77°07'27" SW, com a distância de 652m, encontra-se
o Marco M-30; deste, no rumo de 78'45'12" SW, com a distância de
440m, encontra-se o Marco M-31; deste, no rumo de 3°12'21" NW, com
a distância de 450m, encontra-se o Marco M-32; deste, no rumo de
77'23'34" NE, com a distância de 270m, encontra-se o Marco M-33;
deste, no rumo de 50'16'42"NE, com a distância de 478m, encontra-se
o Marco M-34; deste, no rumo de 79'18'56" NE, com a distância de
564m, encontra-se o Marco M-34-A; deste, no rumo de 79'18'56" NE,
com a distância de 563m, encontra-se o Marco M-35; deste, no rumo
de 62'46'06" SE, com a distância de 520m, encontra-se o Marco M-36;
deste, no rumo de 32'32'5T SE, com a distância de 441m, encontra-se
o Marco M-37; deste, rumo de 20'06'57"NE, com a distância de 596m,
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encontra-se o Marco M-38; deste, no rumo de 49'19'57" NE, com a
distância de 302m, encontra-se o Marco M-39; deste, no rumo de
61'42'46" NE, com a distância de 673m, encontra-se o Marco M-40;
deste, no rumo de 87'51'23" SE, com a distância de 347m, encontra-se
o Marco M-41; deste, no rumo de 63'21'50" SE, com a distância de
769m, encontra-se o Marco M-42; deste, no rumo de 76'06'28" NE,
com a distância de 941m, encontra-se o Marco M-43; deste, no rumo
de 85'19'42" SE, com a distância de 834m, encontra-se o Marco M-44;
deste, no rumo de 70°34'54" NE, com a distância de 615m, encontra-se

o Marco M-44-A; deste, no rumo de 70'34'54" NE, COm a distância de
615m, encontra-se o Marco M-45; limite desta área com terras desapropriadas pelo Projeto Brumado, Decreto nO 95.365, de 8 de dezembro de 1987, deste, no rumo de 38'42'59" SW, com a distância de 337m,
encontra-se o Marco V-46; deste, no rumo de 20'51'37" SW, com a
distância de 258m, encontra-se o Marco V-47; deste, no rumo de
03'48'18" SW, com a distância de 370m, encontra-se o Marco V-48;
deste, no rumo de 11'10'56" SE com a distância de 359m, encontra-se
o Marco V-49; deste, no rumo de 25'56'32" SW, com a distância de
41m, encontra-se o Marco V-50; deste, no rumo de 72'46'50" SE, com
a distância de 20m, encontra-se o Marco V-51 deste, no rumo de
29'48'07" NE, com a distância de 36m, encontra-se o Marco V-52;
deste, no rumo de 75'03'53" NE, com a distância de 120m, encontra-se
o Marco V-53; deste, no rumo de 17'30'38" NE, com a distância de
245m, encontra-se o Marco V-54; deste, no rumo de 58'29'45" NE, com
a distância de 86m, encontra-se o Marco V-55; deste, no rumo de
7°06"30" NE, com a distância de 53m, encontra-se o Marco V-56;
deste, no rumo de 41°48'05" NW, com a distância de 53m, encontra-se
o Marco M-57; deste, no rumo de 15'59'19" NE, com a distância de
70m, encontra-se o Marco V-58; deste, no rumo de 50°07'03" NE, com
a distância de 247m, encontra-se o Marco V-59; deste, no rumo de
83'42'43" SE, com a distância de 146m, encontra-se o Marco V, 60;
deste, no rumo de 53'54'12" SE, com a distância de 113m, encontra-se
o Marco V-61; deste, no rumo de 73'07'16" NE, com a distância de
48m, encontra-se o Marco V-62; deste, no rumo de 9°52'05" NE, com
a distância de 91m, encontra-se o Marco V-63; deste, no rumo de
87°54'30' SE, com a distância de 191m, encontra-se o Marco V-64;
deste, no rumo de 44°55'01" SE, com a distância de 159m, encontra-se
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o Marco V-65; deste, no rumo de 75°32'00" SE, com a distância de
308m, encontra-se o Marco V-66; deste, no rumo de 19°19'11" NE, com

a distância de 101m, encontra-se o Marco V-67; deste, no rumo de
26°19'45" NW, com a distância de 244m, encontra-se o Marco V-68;
deste, no rumo de 62°06'58" NE, com a distância de 256m, encontra-se

o Marco V-69; deste, no rumo de 72°41'06" SE, com a distância de
184m, encontra-se o Marco V-70; deste, no rumo de 10°59'15" NW,
com a distância de 157m, encontra-se o Marco V-71; deste, no rumo

de 0058'52" NW, com a distância de 428m, encontra-se o Marco V-72;
deste, no rumo de 83°29'08" SE, com a distância de 96m, encontra-se

o Marco V-73; deste, no rumo de 82°49'51" NE, com a distância de
304m, encontra-se o Marco V-74; deste, no rumo de 10°40'08" SE, COm
a distância de 895m, encontra-se o Marco V-75; deste, no rumo de
53°53'28" SE, com a distância de 264m, encontra-se o Marco V-76;
deste, no rumo de 78°37'36" SE, com a distância de 30m, encontra-se
o Marco V-77; deste, no rumo de 28°13'47" NE, com a distância de
101m, encontra-se o Marco V-78; deste no rumo de 77°59'39" SE, com
a distância de S6m, encontra-se o Marco V-79; deste, no rumo de
31"16'58" SE, com a distância de 215m, encontra-se o Marco V-80;
deste, no rumo de 63°47'33" SE, com a distância de 106m, encontra-se
o Marco V-81; deste, no rumo de 79"06'13" NW, com a distância de
68m, encontra-se o Marco V-82; deste, no rumo de 54°02'08" com a
distância de 200m, encontra-se o Marco V-83; deste, no rumo de
70031'47" NE, com a distância de 102m, encontra-se o Marco V-84;
deste, no rumo de 13°03'55" NE, com a distância de 278m, encontra-se

o Marco V-85; deste, no rumo de 72°48'35" NE, com a distância de
250m, encontra-se o Marco V-86; deste, no rumo de 44°03"05" SE, com

a distância de 65m, encontra-se o Marco V-87; deste, no rumo de
21°37'33" NE, com a distância de 614m, encontra-se o Marco V-88;
deste, no rumo de 34°07'42" SE, com a distância de 672m, encontra-se

o Marco V-89; deste, no rumo de 21°07'48" SE, com a distância de
579m, encontra-se o Marco V-90; deste, no rumo de 56°37'40" NE, com
a distância de 221m, encontra-se o Marco V-91; deste, no rumo de

27°48'40" NE, com a distância de 211m, encontra-se o Marco V-92;
deste, no rumo de 70°28'11" NE, com a distância de 62m, encontra-se

o Marco V-93; deste, no rumo de 05°50'34" NE, coma a distância de
91m, encontra-se o Marco V-94; deste, no rumo de 48°31'29" NE, com
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a distância de 146m, encontra-se o Marco V-95; deste, no rumo de
64"16'19" NE, com a distância de 112m, encontra-se o Marco V-96;
deste, no rumo de 48°01'42" NE, com a distância de 119m, encontra-se
o Marco V-97; deste, no rumo de 15"57'30" NW, com a distância de
345m, encontra-se o Marco M-98; final do limite desta área com terras
desapropriadas pelo Projeto Brumado; deste, no rumo de 14'53'05"
NW, com a distância de 295m, encontra-se o Marco M-99; deste, no
rumo de 21'35'21" NW, com a distância de 267m, encontra-se o Marco
M-100; deste, no rumo de 83"05'19" NE, com a distância de 166m,
encontra-se o Marco M-101; deste, no rumo de 61'54'39" NE, com a
distância de 152m, encontra-se o Marco M-102; deste, no rumo de
33'47'30" SE, com a distância de 604m, encontra-se o Marco M-103;
deste, no rumo de 33'38'44" SE, com a distância de 625m, encontra-se
o Marco M-103-A; deste, no rumo de 33'38'44" com a distância de
625m, encontra-se o marco M-104; deste, no rumo de 05'13'43" SW,
com a distância de 779m, encontra-se o Marco M-lüS; deste, no rumo
de 42'01'35" SW, com a distância de 273m, encontra-se o Marco
M-106; deste, no rumo de 44"14'11" NW, com a distância de 132m,
encontra-se o Marco M-OO estando assim fechado um poligonal irregular de 112 lados e área igual a 1.725,2958 ha (mil setecentos e vinte
e cinco hectares, vinte e nove ares e cinqüenta e oito centiares).
Art. 2º As áreas pertencentes à União, ao Estado e ao Município
ficam excluídas da desapropriação de que trata este decreto.

Art. 3' O DNOCS promoverá com recursos alocados no seu
orçamento a desapropriação de que trata este decreto, podendo, para
efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15
do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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(91) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5" letra e, e 10 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra com aproximadamente 1.665,0436 ha (um
mil, seiscentos e sessenta e cinco hectares, quatro ares e trinta e seis
centiares), abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do açude
público Truvisco, localizado nos Municípios de Licínio de Almeida e
Caculé, Estado da Bahia, de acordo com planta constante do Processo
n" 21.374/000380/92, necessária à construção do referido reservatório,
assim descrito: a área tem o seu início no Marco M-Ol, cravado 200
metros a sudeste do eixo topográfico da barragem, ombreira direita.
Seguindo no rumo de 0°1'53" SW, com a distância de 355,383m,
encontra-se o Marco 02; deste, no rumo de 70°50'40" SW, com a
distância de 276,599m, encontra-se o Marco 03; deste, no rumo de
32'25'31" SE, com a distância de 590,714m, encontra-se o Marco 04;
deste, no rumo de 40°33'29" SW, com a distância de 320, 128m,
encontra-se o Marco 05; deste, no rumo de 58°57'30" NW, com a
distância de 788,897m, encontra-se o Marco 06; deste, no rumo de
50°.11'31" SW, com a distância de 265,084m, encontra-se o Marco 07;
deste, no rumo de 41'59'29" SE, com a distância de 605,550m, encontra-se o Marco 08; deste no rumo de 37"59'32" SW, com a distância de
326,785m, encontra-se o Marco 09; deste, no rumo de 65"51'27" NW,
com a distância de 465,742m, encontra-se o Marco 10; deste, no rnmo
de 52"37'33" SW, e distância de 290,853m, encontra-se o Marco 11;
deste, no rumo de 56"53'26" NW, com a distância de 163,870m, encontra-se o Marco 12; deste, no rumo de 19°35'35" SW, com a distância
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de 288,407m, encontra-se o Marco 13; deste, no rumo de 6"40'25" SE,
com a distância de 338,610m, encontra-se o Marco 14; deste, no rumo
de 59"13'36" SW, com a distância de 598,984m, encontra-se o Marco
15; deste, no rumo de 32"32'37" SW, com a distância de 448,856m,
encontra-se o Marco 16; deste, no rumo de 75°13'23" NW, com a
distância de 261,522m, encontra-se o Marco 17; deste, no rumo de
19'19'22" NW, com a distância de 196,119m, encontra-se o Marco 18;
deste, no rumo de 71"35'21" NW, com a distância de 274,425m,
encontra-se o Marco 19; deste, no rumo de 40°56'21" NW, com a
distância de 440,907m, encontra-se o Marco 20; deste, no rumo de
37'32'40" SW, com a distância de 320,269m, encontra-se o Marco 21;
deste, no rumo de 11"28'19" SE, com a distância de 168,454m, encontra-se o Marco 22; deste, no rumo de 41"00'41" SW, com a distância
de 182,035m, encontra-se o Marco 23; deste, no rumo de 88"04'42"
SW, com a distância de 170,319m, encontra-se o Marco 24; deste, no
rumo de 7"03'43" SW, com a distância de 160,212m, encontra-se o
Marco 25; deste, no rumo de 39"07'17" SE, com a distância de
495,555m, encontra-se o Marco 25-A; deste, no rumo de 39"07'31" SE,
com a distância de 460,538m, encontra-se o Marco 26; deste, no rumo
de 44"51'30" SW, com a distância de 353,220m, encontra-se o Marco
27; deste, no rumo de 58"54'30" NW, com a distância de 627,637m,
encontra-se o Marco 28; deste, no rumo de 31°54'31" SW, com a
distância de 413.827m, encontra-se o Marco 29; deste, no rumo de
18"51'28" SE, com a distância de 322,968m, encontra-se o Marco 30;
deste, no rumo de 9"22'32" SW, com a distância de 462,363m, encontra-se o Marco 30-A; deste, no rumo de 9"22'18" SW, com a distância
de 514,047m, encontra-se o Marco 31; deste, no rumo de 58'36'18"
SW, com a distância de 341,242m, encontra-se o Marco 32; deste, no
rumo de 82"35'19" SW, com a distância de 634,588m, encontra-se o
Marco 33; deste, no rumo de 53'34'20" SW, com a distância de
398,484m, encontra-se o Marco 34; deste, no rumo de 55"46'40" NW,
com a distância dé 441,833m, encontra-se o Marco 35; deste, no rumo
de 0"32'21" NE, com a distância de 442,898m, encontra-se o Marco
36; deste, no rumo de 67'31'32" NE, com a distância de 279,466m,
encontra-se o Marco 37; deste, no rumo de 36°11'38" SE, com a
distância de 216,029m, encontra-se o Marco 38; deste, no rumo de
68"17'23" NE, com a distância de 278,826m, encontra-se o Marco 39;
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deste, no rumo de 84°16'24" NE, com a distância de 491,812m,
encontra-se o Marco 40; deste, no rumo de 62°44'36" NW, COm a
distância de 490,085m, encontra-se o Marco 41; deste, no rumo de
28°45'35" NW, com a distância de 194,523m, encontra-se o Marco 42;
deste, no rumo de 57°58'26" NE, com a distância de 204,116m,
encontra-se o Marco 43; deste, no rumo de 11°27'26" NE, COm a
distância de 169,350m, encontra-se o Marco 44; deste, no rumo de
72'56'27" SW, com a distância de 182,815m, encontra-se o Marco 45;
deste, no rumo de 7°35'28" NE, com a distância de 432,275m, enCOntra-se o Marco 46; deste, no rumo de 41°54'28" NE, com a distância de
347,989m, encontra-se oMarco 47; deste, no rumo de 46°51'31" NW, COm
a distância de 341,428m, encontra-se o Marco 48; deste, no rumo de
33°7'30" NE, com distância de 304,673m, encontra-se o Marco 49; deste,
no rumo de 78°13'30" SE, com a distância de 200,636m, encontra-se o
Marco 50; deste, no rumo de 23°16'1" NE, com distância de 299,016m,
encontra-se o Marco 51; deste, no rumo de 10°32'08" NW, com a distância

de 334,276m, encontra-se o Marco 52; deste, no rumo de 49026'52" NE,
com a distância de 445,157m, encontra-se o Marco 53; deste, no rumo de
1°39'07" NW, com a distância de 160,863m, encontra-se o Marco 54;
deste, no rumo de 78°10'06" NW, com a distância de 530,453m, encontra-se o Marco 55; deste, no rumo de 31026'06" NW, com a distância de
426,417m, encontra-se oMarco 56; deste, no rumo de 47°42'05"NW, com
a distância de 212,063m, encontra-se o Marco 57; deste, no rumo de
42'16'56" NE, com a distância de 297,211m, encontra-se o Marco 58;
deste, no rumo de 85°14'94" SE, com a distância de 425,796m, encontrase o Marco 59; deste, no rumo de 68°30'03" SE, com a distância de
405,902m, encontra-se o Marco 60; deste, no rumo de 49028'58"NE, com
a distância de 434,126m, encontra-se o Marco 61; deste, no rumo de
84°27'02" SE, com a distância de 297,395m, encontra-se o Marco 62;
deste, no rumo de 9°58'01" NW, com a distância de 227,474m, encontrase o Marco 63; deste, no rumo de 59°09'01" NW, com a distância de
448,870m, encontra-se o Marco 64; deste, no rumo de 18°40'00"NE, com
a distância de 346,681m, encontra-se o Marco 65; deste, no rumo de
76020'59" SE, com a distância de 649,282m, encontra-se o Marco 66;
deste, no rumo de 21'28'1" NE, com a distância de 795,356m, encontra-se
o Marco 67; deste, no rumo de 69°07'02" NE, com a distância de
333,346m, encontra-se o Marco 68; deste, no rumo de 4°58'57" NW,
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com a distância de 489,530m, encontra-se o Marco 68-A; deste, no
rumo de 4'59'12" NW, com a distância de 408,026m, encontra-se o
Marco 69; deste, no rumo de 46'44'49" NE, com a distância de
272,386m, encontra-se o Marco 70; deste, no rumo de 80'16'10" NW,
com a distância de 823,489m, encontra-se o Marco 71; deste, no rumo
de 6'57'10" NW, com a distância de 483,857m, encontra-se o Marco
72; deste, no rumo de 88'11'51" NE, com a distância de 432,465m,
encontra-se o Marco 73; deste, no rumo de 63'55'52" NE, com a
distância de 430,086m, encontra-se o Marco 73-A; deste, no rumo de
63'55'37" NE, com a distância de 549,674m, encontra-se o Marco 74;
deste, no rumo de 39'24'38" NE, com a distância de 292,577m,
encontra-se o Marco 75; deste, no rumo de 55'41'21" SE, com a
distância de 360,861m, encontra-se o Marco 76; deste, no rumo de
32'57'39" SW, com a distância de 565,226m, encontra-se o Marco
76-A; deste, no rumo de 32'57'25" SW, com a distância de 369,263m,
encontra-se o Marco 77; deste, no rumo de 62'18'34" SE, com a
distância de 104,211m, encontra-se o Marco 78; deste, no rumo de
37'50'26" NE, com a distância de 202,388m, encontra-se o Marco 79;
deste, no rumo de 60'10'33" SE, com a distância de 326,785m, encontra-se o Marco 80; deste, no rumo de 12'48'28" SW, com a distância
de 179,275m, encontra-se o Marco 81; deste, no rumo de 52'47'32" SE,
com a distância de 200,453m, encontra-se o Marco 82; deste, no rumo
de 39'41'29" NE, com a distância de 127,969m, encontra-se o Marco
83; deste, no rumo de 11'29'30" NW, com a distância de 209,772m,
encontra-se o Marco 84; deste, no rumo de 68'14'30" NE, com a
distância de 315,299m, encontra-se o Marco 85; deste, no rumo de
40'31'29" SE, com a distância de 343,833m, encontra-se o Marco 86;
deste, no rumo de 14'44'28" SE, com a distância de 450,470m, encontra-se o Marco 86-A; deste, no rumo de 14'44'33" SE, com a distância
de 398,318m, encontra-se o Marco 87; deste, no rumo de 44'30'42" SE,
com a distância de 180,438m, encontra-se o Marco 88; deste, no rumo
de 37'38'40" NE, com a distância de 256,476m, encontra-se o Marco
89; deste, no rumo de 52'36'26" SE, com a distância de 860,854m,
encontra-se o Marco 90; deste, no rumo de 37'41'00" SW, com a
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distância de 254,617m, encontra-se o Marco 01; estando assim fecha_
do um polígono irregular de 96 lados e área igual a 1.665,0436
hectares.
Art. 2' As áreas pertencentes à União, ao Estado e ao Município
ficam excluídas da desapropriação de que trata este decreto.
Art. 3' O DNOCS promoverá com recursos alocados no seu
orçamento a desapropriação de que trata este decreto, podendo, para
efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15
do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

(92) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5', letra c, e 10, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, combinado
com os arts. 4' da Lei n" 4.593, de 29 de dezembro de 1964, 28 e 32 da
Lei n? 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. I" Fica declarada de utilidade pública e de interesse social,
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
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Contra as Secas (DNOCS), área de terra com aproximadamente
8.595,0093 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco hectares e noventa
e três centiares), necessária à construção da 2~ Etapa do Projeto de
Irrigação Vale do Brumado, localizada no Município de Livramento
de Nossa Senhora, no Estado da Bahia, de acordo com as plantas e
memoriais descritivos constantes do Processo n" 06560-00537/94,
assim descritas: partindo-se do Ponto Pl; com latitude UTM
8494004.89 N e longitude UTM 194876.01 E; deste, com azimute 198º
31'49", e distância de 652,63m, chega-se ao Ponto P2; deste, com
azimute 172'57'38", e distância de 495,23m, chega-se ao Ponto P3;
deste, com azimute 181'19'32", e distância de 569,69m, chega-se ao
Ponto P4; deste, com azimute 160'13'40", e distância de 300,85m,
chega-se ao Ponto P5; deste, com 'azimute 148'04'22", e distância de
503,40m, chega-se ao Ponto P6; deste, com azimute 157°17'51", e
distância de 124,47m, chega-se ao Ponto P7; deste, com azimute
115°04'24", e distância de 505,33m, chega-se ao Ponto P8; deste, com
azimute 192°27'54", e distância de 435,55m, chega-se ao ponto P9;
deste com azimute 135°26'47", e distância de 634,24m, chega-se ao
Ponto PIO; deste, com azimute 179°53'33", e distância de 533,05m,
chega-se ao Ponto P11; deste, com azimute 103'29'48", e distância de
965,89m, chega-se ao PontoPl â; deste, com azimute 190'49'30", e
distância de 936,15m, chega-se ao Ponto P13; deste, com azimute
114°27'19", e distância de 387,31m, chega-se ao Ponto P14; deste, com
azimute 69'54'46", e distância de 287,70m, chega-se ao Ponto P15;
deste, com azimute 116°00'25", e distância de 194,24m, chega-se ao
Ponto P16; deste, com azimute 104°39'34", e distância de 353,33m,
chega-se ao Ponto P17; deste, com azimute 47'58'20", e distância de
59,05m, chega-se ao Ponto P18; deste, com azimute 104'06'32", e
distância de 183,37m, chega-se ao Ponto P-19; deste, com azimute,
161'51'22" e distância de 141,87m, chega-se ao Ponto P20; deste, com
azimute 129°08'55", e distância de 484,20m, chega-se ao Ponto P21;
deste, com azimute 238°52'05", e distância de 166,59m, chega-se ao
Ponto P22; deste, com azimute 257°05'52", e distância de 479,70m,
chega-se ao Ponto 23; deste, com azimute 135°55'04", e distância de
686,83m, chega-se ao Ponto P24; deste, com azimute 161°26'53", e
distância de 288,63m, chega-se ao Ponto P25; deste, com azimute
66'47'27", e distância de 744,15m, chega-se ao Ponto P26; deste, com
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azimute 86'52'06", e distância de 65,90m, chega-se ao Ponto P27·
deste, com azimute 133'46'59", e distância de 244,39m, chega-se a~
Ponto P28; deste, com azimute 209'39'50", e distância de 641,59m
chega-se ao Ponto P29; deste, com azimute 112'46'34", e distância d~
154,31m, chega-se ao Ponto P30; deste, com azimute 197'20'03", e
distância de 104,72m, chega-se ao Ponto P31; deste, com azimute
161'42'30", e distância de 391,81m, chega-se ao Ponto P32; deste, COm
azimute 216'07'11", e distância de 60,05m, chega-se ao Ponto P33'
deste, com azimute 244°05'44", e distância de 216,79m, chega-se a~
Ponto P34; deste, com azimute 325'42'47", e distância de 110,54m,
chega-se ao Ponto P35; deste, com azimute 233'36'05", e distância de
322,25m, chega-se ao Ponto P36; deste, com azimute 215'11'11", e
distância de 285,77m, chega-se ao Ponto P37; deste, com azimute
242'35'48", e distância de 1033,05m, chega-se ao Ponto P38; deste,
com azimute 253°40'45", e distância de 387,70m, chega-se ao Ponto
P39; deste, com azimute 279'47'47", e distância de 168,85m, chega-se
ao Ponto P40; deste, com azimute 231'32'28", e distância de 1174,13m,
chega-se ao Ponto P41; deste, com azimute 181°25'33", e distância de
217,40m, chega-se ao Ponto P42; deste, com azimute 240'57'03", e
distância de 746,90m, chega-se ao Ponto P43; deste, com azimute
151'04'28", e distância de 248,66m, chega-se ao Ponto P44; deste, com
azimute 196'54'01", e distância de 135,81m, chega-se ao Ponto P45;
deste, com azimute 155'58'41", e distância de 461,87m, chega-se ao
Ponto P46; deste, com azimute 182'40'57", e distância de 173,06m,
chega-se ao Ponto P47; deste, com azimute 157'32'18", e distância de
521,35m, chega-se ao Ponto P48; deste, com azimute 74°37'52", e
distância de 100,44m, chega-se ao Ponto P49; deste, com azimute
159'35'53", e distância de 757,54m, chega-se ao Ponto P50; deste, com
azimute 248'32'34", e distância de 131,60m, chega-se ao Ponto P51;
deste, com azimute 166'53'41", e distância de 389,70m, chega-se ao
Ponto P52; deste, com azimute 281"35'20", e distância de 148,14m,
chega-se ao Ponto P53; deste, com azimute 153'47'14", e distância
974,89m, chega-se ao Ponto P54; deste, com azimute 202'17'13", e
distância de 379,25m, chega-se ao Ponto P55; deste, com azimute
262'38'49", e distância de 631,73m, chega-se ao Ponto P56; deste, com
azimute 176'12'35", e distância de 297,88m, chega-se ao Ponto P57;
deste, com azimute 112°27'22", e distância de 72,96m, chega-se ao
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ponto P58; deste, com azimute 164'33'37", e distância 1045,48m,
chega-se ao Ponto P59; deste, com azimute 225'17'57", e distância de
912,59m, chega-se ao Ponto P60; deste, com azimute 339°20'53", e
distância de 542,66m, chega-se ao Ponto P61; deste, com azimute 326'18'03", e distância de 462,52m, chega-se ao Ponto P62;
deste, com azimute 270'47'00", e distância de 231,l1m, chega-se ao
Ponto P63, deste com azimute 210'42'38" e distância de 373,95m,
chega-se ao Ponto P64; deste, com azimute 244'01'01", e distância de
290,52m, chega-se ao Ponto P65; deste, com azimute 185'45'03", e
distância de 250,09m, chega-se ao Ponto P66; deste, com azimute
285°09'29", e distância de 395,24m, chega-se ao Ponto P67; deste, com
azimute 317'49'24", e distância de 221,49m, chega-se ao Ponto P68;
deste, com azimute 13'30'41", e distância de 51,92m, chega-se ao
Ponto P69; deste, com azimute 297'25"29", e distância de 134,l1m,
chega-se ao Ponto P70; deste, com azimute 209'34'39", e distância de
132,23m, chega-se ao Ponto P71; deste, com azimute 299'59'42", e
distância de 249,20m, chega-se ao Ponto P72; deste, com azimute
348'11'51", e distância de 940,32m, chega-se ao Ponto P73; deste, com
azimute 268'06'27", e distância de 411,84m, chega-se ao Ponto P74;
deste, com azimute 175'48'19", e distância de 592,53m, chega-se ao
Ponto P75; deste, com azimute 277'04'23", e distância de 212,53m,
chega-se ao Ponto P76; deste, com azimute 231'57'04", e distância de
202,21m, chega-se ao Ponto P77; deste, com azimute 153'51'02", e
distância de 296,98m, chega-se ao Ponto P78; deste, com azimute
253'19'57", e distância de 182,07m, chega-se ao Ponto P79; deste, com
azimute 284°50'55", e distância de 552,51m, chega-se ao Ponto P80;
deste, com azimute 253'09'16", e distância de 161,08m, chega-se ao
Ponto P81; deste, com azimute 298'41'12", e distância de 157,76m,
chega-se ao Ponto P82; deste, com azimute 217'08'32", e distância de
'778,64m, chega-se ao Ponto P83; deste, com azimute 346'35'01", e
distância de 358,88m, chega-se ao Ponto P84; deste, com azimute
359'20'06", e distância de 322,16m, chega-se ao Ponto P86; deste, com
azimute 37°16'06", e distância de 658,64m, chega-se ao Ponto P87;
deste, com azimute 267°45'10", e distância de 278,24m, chega-se ao
Ponto P88; deste com azimute 336'32'33", e distância de 496,35m,
chega-se ao Ponto P89; deste com azimute 352'40'58", e distância de
1382,85, chega-se ao Ponto P90; deste, com azimute 343'04'02", e
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distância de 1050,76m, chega-se ao Ponto P91; deste, com azimute
356"39'50", e distância de 1322,02m, chega-se ao Ponto P92; deste,
com azimute 277'44'41", e distância de 399,74m, chega-se ao Ponto
P93; deste, com azimute 6'33'41", e distância de 595,00m, chega-se
ao Ponto P94; deste, com azimute 49'36'20", e distância de 207,73m,
chega-se ao Ponto P95; deste, com azimute 356'21'39", e distância de
664,72m, chega-se ao Ponto P96; deste, com azimute 92'35'34", e
distância de 310,13m, chega-se ao Ponto P97; deste, com azimute
38'22'32", e distância de 98,26m, chega-se ao Ponto P98; deste, COm
azimute 115'40'58", e distância de 584,95m, chega-se ao Ponto P99;
deste, com azimute 122'42'59", e distância de 276,66m, chega-se ao
Ponto P100; deste, com azimute 72'59'32", e distância de 192,21m,
chega-se ao Ponto P101; deste, com azimute 7'03'21", e distância de
1017,04m, chega-se ao Ponto P102; deste, com azimute 238'57'42", e
distância de 80,62m, chega-se ao Ponto P103; deste, com azimute
340'26'17", e distância de 300,99m, chega-se ao Ponto P104; deste,
com azimute 80'59'28", e distância de 260,82m, chega-se ao Ponto
P105; deste, com azimute 358'39'45", e distância de 291,33m, chegase ao Ponto P106; deste, com azimute 76'39'29", e distância de
113,28m, chega-se ao Ponto P107; deste, com azimute 42'52'47", e
distância de 471,74m, chega-se ao Ponto P108; deste, com azimute
322'07'34", e distância de 229,48m, chega-se ao Ponto P109; deste,
com azimute 33'28'40", e distância de 277,04m, chega-se ao Ponto
P110; deste, com azimute 278'39'01", e distância de 315,55m, chegase ao Ponto P111; deste, com azimute 175'57'22", e distância de
255,40m, chega-se ao Ponto P112; deste com azimute 287'59'18", e
distância de 391,29m, chega-se ao Ponto P113; deste, com azimute
246'41'21", e distância de 206,49m, chega-se ao Ponto P114; deste,
com azimute 20'09'51", e distância de 293,40m, chega-se ao Ponto
P115; deste, com azimute 241'58'35", e distância de 171,66m, chegase ao Ponto P116; deste, com azimute 282'24'18", e distância de
274,88m, chega-se ao Ponto P117; deste, com azimute 308'46'19", e
distância de 73,26m, chega-se ao Ponto P116; deste, com azimute
23'24'16", e distância de 145,44m, chega-se ao Ponto P119; deste, com
azimute 72'10'49", e distância de 91,86m, chega-se ao Ponto P120;
deste, com azimute 19'01'07", e distância de 242,67m, chega-se ao
Ponto P121; deste, com azimute 291'04'05", e distância de 267,19m,
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chega-se ao Ponto P122; deste, com azimute 324'57'08", e distância
de 771,15m, chega-se ao Ponto P123; deste, com azimute 41'36'46",
e distância de 1.134,76m, chega-se ao Ponto P124; deste, com
azimute 320'53'37", e distância de 1.286,07m, chega-se ao Ponto
P125; deste, com azimute 1'07'45", e distância de 426,24m, chegase ao Ponto P126; deste, com azimute 244'13'04", e distância de
170,50m, chega-se ao ponto P127; deste, com azimute 354'37'15",
e distância de 311,06m, chega-se ao Ponto P128; deste, com azimute 41 '30'46", e distância de 139,62m, chega-se ao Ponto P129; deste,
com azimute 322'18'15", e distância de 288,21m, chega-se ao Ponto
P130; deste, com azimute 261'49'41", e distância de 163,36m,
chega-se ao Ponto P131; deste, com azimute 328'15'42", e distância
de 280,53m, chega-se ao Ponto P132; deste, com azimute 51'21'33",
e distância de 160,30m, chega-se ao Ponto P133; deste, com azimute 305'51'55", e distância de 264,66m, chega-se ao Ponto P134;
deste, com azimute 332°18'52", e distância de 206,32m, chega-se
ao Ponto P135; deste, com azimute 309'05'24", e distância de
140,78m, chega-se ao Ponto P136; deste, com azimute 273°29'49",
e distância de 79,84m, chega-se ao Ponto P137; deste, com
azimute 46°34'04", e distância de 249,65m, chega-se ao Ponto
P138; deste, com azimute 326'31'39", e distância de 178,90m,
chega-se ao Ponto P139; deste, com azimute 15'59'31", e distância de
70,71m, chega-se ao Ponto P140; deste, com azimute 308'21'20", e
distância de 53,84m, chega-se ao ponto P141; deste, com azimute
54'03'20", e distância de 144,97m, chega-se ao Ponto P142; deste,
com azimute 319'55'27", e distância de 387,98m, chega-se ao Ponto
P143; deste, com azimute 51'11'40", e distância de 63,89m, chega-se
ao Ponto P144; deste, com azimute 313'16'41", e distância de 55,30m,
chega-se ao Ponto P145; deste, com azimute 33'46'41", e distância de
128,15m, chega-se ao Ponto P146; deste, com azimute 336'06'27", e
distância de '108,66m, chega-se aO Ponto P147; deste, com azimute
35'28'15", e distância de 66,93m, chega-se ao Ponto P148; deste, com
azimute 309'20'29", e distância de 101,48m, chega-se ao Ponto
P149; deste, com azimute 282'55'57", e distância de 97,59m, chega-se ao Ponto P150; deste, com azimute 335'33'14", e distância de
95,42m, chega-se ao Ponto P151; deste, com azimute 269°19'59",
e distância de 48,98m, chega-se ao Ponto P152; deste, com
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azimute 33'35'38", e distância de 448,45m, chega-se ao Ponto P153;
deste, com azimute 297'07'57", e distância de 54,62m, chega-se ao
Ponto P154; deste, com azimute 33'16'10", e distância de 176,44m,
chega-se ao Ponto P155; deste, com azimute 359'11'06", e distância
de 155,39m, chega-se ao Ponto P156; deste, com azimute 38'43'40", e
distância de 333,40m, chega-se ao Ponto P157; deste, COm azimute
357'30'47", e distância de 536,52m, chega-se ao Ponto P158; deste,
com azimute 97'23'18", e distância de 199,70m, chega-se ao Ponto
P159; deste, com azimute 191'03'30", e distância de 146,13m, chegase ao Ponto P160; deste, com azimute 154'33'55", e distância de
61O,86m, chega-se ao Ponto P161; deste, com azimute 101'35'34", e
distância de 125,90m, chega-se ao Ponto P162; deste, com azimute
164'30'12", e distância de 712,03m, chega-se ao Ponto P163; deste,
com azimute 222'38'56", e distância de 74,12m, chega-se ao Ponto
P164; deste, com azimute 148'36'04", e distância de 318,70m, chegase ao Ponto P165; deste, com azimute 195'50'25", e distância de
131,96m, chega-se ao Ponto P166; deste, com azimute 155'33'10", e
distância de 77,32m, chega-se ao Ponto P167; deste, com azimute
245'36'37", e distância de 55,84m, chega-se ao Ponto P168; deste, com
azimute 149'09'25", e distância de 247,07m, chega-se ao Ponto P169;
deste, com azimute 40°32'24", e distância de 146,13m, chega-se ao
Ponto P170; deste, com azimute 343'21'12", e distância de 105,28m,
chega-se ao Ponto P171; deste, com azimute 56'01'23", e distância de
290,27m, chega-se ao Ponto Pl72; deste, com azimute 315°41'38", e
distância de 168,69m, chega-se ao Ponto P173; deste, com azimute
340'37'09", e distância de 93,69m, chega-se ao Ponto P174; deste, com
azimute 52'30'33", e distância de 391,47m, chega-se ao Ponto P175;
deste com azimute 117'02'34", e distância de 202,70m, chega-se ao
Ponto P176; deste, com azimute 6'35'49", e distância de 252,51m,
chega-se ao Ponto Pl77; deste, com azimute 78'17'53", e distância de
84,31m, chega-se ao Ponto P178; deste, com azimute 50'51'35", e
distância de 86,44m, chega-se ao Ponto P179; deste, com azimute
112'25'46", e distância de 358,80m, chega-se ao Ponto P180; deste,
com azimute 86'27'17", e distância de 107,55m, chega-se ao Ponto
PI8I; deste, com azimute 128°31'16", e distância de l07,29m, chegase ao Ponto P182; deste, com azimute 39'28'57", e distância de
283,21m, chega-se ao Ponto P183; deste, com azimute 127'54'42", e
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distância de 165,55m, chega-se ao Ponto P184; deste, com azimute
87'16'54", e distância de 152,04m, chega-se ao Ponto P185; deste, com
azimute 136"20'55", e distância de 144,78m, chega-se ao Ponto P186;
deste, com azimute 166'53'24", e distância de 84,61m, chega-se ao
Ponto P187; deste, com azimute 125'39'58", e distância de 224,88m,
chega-se ao Ponto P188; deste com azimute 61'07'09" e distância de
207,42m, chega-se ao Ponto P189; deste, com azimute 43'50'01", e
distância de 197,66m, chega-se ao Ponto P190; deste, com azimute
72'12'46", e distância de 118,31m, chega-se ao Ponto P191; deste com
azimute 4'41'49", e distância de 57,15m, chega-se ao Ponto P192;
deste, com azimute 32'30'26", distância de 153,57m, chega-se ao
Ponto P193; deste, com azimute 125'50'54", e distância de 150,67m,
chega-se ao Ponto P194; deste, com azimute 3'06'40", e distância de
109,07m, chega-se ao Ponto P195; deste, com azimute 124'03'07", e
distância de 124,62m, chega-se ao Ponto P196; deste, com azimute
45º 18'48", e distância de 106,99m, chega-se ao Ponto P197; deste, com
azimute 95'15'03", e distância de 247,06m, chega-se ao Ponto P198;
deste, com azimute 153'09'15", e distância de 94,OOm, chega-se ao
Ponto P199; deste, com azimute 196'40'15", e distância de 173,21m,
chega-se ao Ponto P200; deste, com azimute 92'14'56", e distância de
184,24m, chega-se ao Ponto P201; deste, com azimute 18'56'22", e
distância de 254, 18m, chega-se ao Ponto P202; deste, com azimute
98'18'50", e distância de 184,65m, chega-se ao Ponto P203; deste, com
azimute 37'32'52", e distância de 89,58m, chega-se ao Ponto P204;
deste, com azimute 59'32'50, e distância de 104,75m, chega-se ao
Ponto P205; deste, com azimute 106'10'37", e distância 85,64m,
chega-se ao Ponto P206; deste, com azimute 29'44'23", e distância de
70,25m, chega-se ao Ponto P207; deste, com azimute 105'36'39", e
distância de 72,02m, chega-se ao Ponto P208; deste, com azimute
3'02'27", e distância de 120,08m, chega-se ao Ponto P209; deste, com
azimute 78'17'16", e distância de 136,31m, chega-se ao Ponto Pl;
ponto inicial deste perímetro.
Art. 2' As terras pertencentes à União, ao Estado e ao Município, bem como a área de 4.554,00 adquirida pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas, na vigência dos Decretos nºs
77.495, de 27 de abril de 1976, e 95.365, de 8 de dezembro de 1987,
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ficam excluídas da declaração de utílídade públíca e ínteresse social,
constante do artigo anterior.

Art. 3' O DNOCS promoverá com recursos alocados no seu
orçamento a desapropriação do que trata este decreto, podendo, para
efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15
do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.785, de 21 de maio de 1956.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

(93) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento NacionaZde Obras Contra as Secas, a área de terra
que mencwna.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5', letra e, e 10 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n'' 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I" Fica declarada de utílídade públíca, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), uma área de terra com aproximadamente 3.645,8320 (três
mil seiscentos e quarenta e cinco hectares, oitenta e três ares e vinte
centiares), abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do açude
público Jenipapo, no Município de São João do Piauí, no Estado do
Piauí, de acordo com as plantas e memoriais descritivos constantes
no Processo n" 06545/000045/95, assim descritas: partindo-se do
ponto PO; com azimute 270'24'42" e distância de 286,15 metros
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chega-se ao Ponto Pl; daí, segue-se com azimute 278'31'29" e distância de 192,87 metros até o Ponto P2; daí, segue-se com azimute
255'17'13" e distância de 100,00 metros até o Ponto P3; daí, segue-se
com azimute 201'52'44" e distância de 85,01 metros até o Ponto P4;
daí, segue-se com azimute 186'20'37" e distância de 421,66 metros
até o Ponto P5; daí, segue-se com azimute 143°32'29" e distância de
192,24 metros até o Ponto P6; daí, segue-se com azimute 117'21'02"
e distância de 388,56 metros até o Ponto P7; daí, segue-se com
azimute 77"02'10" e distância de 278,46 metros até o Ponto P8; daí,
segue-se com azimute 136"48'52" e distância de 98,26 metros até o
Ponto P9; daí, segue-se com azimute 220"24'35" e distância de 106,11
metros até o Ponto PIO; daí, segue-se com azimute 170'06'15" e
distância de 135,98 metros até o Ponto Pll; daí, segue-se com azimute
250"48'03" e distância de 83,92 metros até o Ponto P 12; daí, segue-se
com azimute 133"24'59" e distância de 130,74 metros até o Ponto P13;
daí, segue-se com azimute 180'08'11" e distância de 302,34 metros
até o Ponto P14; daí, segue-se com azimute 277'35'06" e distância de
35,68 metros até o Ponto P15; daí, segue-se com azimute 277'35'06"
e distância de 35,68 metros até o Ponto P16; daí, segue-se com
azimute 220'40'27" e distância de 92,24 metros até o Ponto P17; daí,
segue-se com azimute 293'23'00" e distância de 78,23 metros até o
Ponto P18; daí, segue-se com azimute 232'28'58" e distância de 155,94
metros até o Ponto P19; daí, segue-se com azimute 172'59'26" e
distância de 157,41 metros até o Ponto P20; daí, segue-se com azimute
85"48'35", e distância de 174,90 metros até o Ponto P21; daí, segue-se
com azimute 171'48'43" e distância de 15,37 metros até o Ponto P22;
daí, segue-se com azimute 243'24'10" e distância de 64,79 metros até
o Ponto P23; daí, segue-se com azimute 171'45'43" e distância de 99,94
metros até o Ponto P24; daí, segue-se com azimute 293'51'02" e distância
de 69,59 metros até o Ponto P25; daí, segue-se com azimute 203'56'38"
e distância de 118,32 metros até o Ponto P26; daí, segue-se com azimute
173'05'43" e distância de 82,59 metros até o Ponto P27; daí, segue-se
com azimute 283'51'43" e distância de 43,07 metros até o Ponto P28; daí,
segue-se com azimute 204'24'19" e distância de 61,47 metros
até o Ponto P29; daí, segue-se com azimute 173'07'36" e distância
de 191,58 metros até o Ponto P30; daí, segue-se com azimute
227'18'22" e distância de 42,00 metros até o Ponto P31; daí, segue-se
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com azimute 187"11'11" e distância de 137,97 metros até o Ponto P32;
dai, segue-se com azimute 242"17'12" e distância de 87,47 metros até
o Ponto P33; dai, segue-se com azimute 190'38'41" e distância de
60,63 metros até o Ponto P34; daí, segue-se com azimute 120°22'04"
e distância de 167,70 metros até o Ponto P35; daí, segue-se com
azimute 169'07'18" e distância de 297,89 metros até o Ponto P36; daí,
segue-se 217°34'49" e distância de 230,97 metros até o Ponto P37; daí,
segue-se com azimute 286°20'00" e distância de 215,66 metros até o
Ponto P38; daí, segue-se com azimute 175°34'04" e distância de 71,95
metros até o Ponto P39; daí, segue-se com azimute 257'06'37" e
distância de 145,55 metros até o Ponto P40; daí, segue-se com azimute
332°03'42" e distância de 143,30 metros até o Ponto P41; daí, segue-se
com azimute 306"01'52" e distância de 89,89 metros até o Ponto P42;
daí, segue-se com azimute 233°21'33" e distância de 161,14 metros
até o Ponto P43; daí, segue-se com azimute 116'36'34" e distância de
178,43 metros até o Ponto P45; daí, segue-se com azimute 142°54'34"
e distância de 346,75 metros até o Ponto P45; daí, segue-se com
azimute 240°15'33" e distância de 417,09 metros até o Ponto P46; daí,
segue-se com azimute 239°27' 43" e distância de 131,80 metros até o
Ponto P47; daí, segue-se com azimute 273°40'02" e distância de 47,21
metros até o Ponto P48; daí, segue-se com azimute 272'27'33" e
distância de 219,31 metros até o Ponto P48; daí, segue-se com azimute
230"33'50" e distância de 219,31 metros até o Ponto P49; daí, segue-se
com azimute 230°33'50" e distância de 564,25 metros até o Ponto P50;
daí, segue-se com azimute 313°04'34" e distância de 897,20 metros
até o Ponto P51; dai, segue-se com azimute 251 '49'20" e distância de
220,63 metros até o Ponto P52; daí, segue-se com azimute 207"32'38"
e distância de 201,32 metros até o Ponto P53; daí, segue-se com
azimute 65'03'47" e distância de 218,15 metros até o Ponto P54; daí,
segue-se com azimute 118°50'02"e distância de 218,69 metros até o
Ponto P55; daí, segue-se com azimute 152°02'02" e distância de 766,18
metros até o Ponto P56; daí, segue-se com azimute 225'56'10" e distância
de 286,54 metros até o Ponto P57; daí, segue-se com azimute 297"08'31"
e distância de 398,90 metros até o Ponto P58; daí, segue-se com azimute
248'41'42" e distância de 198,00 metros até o Ponto P59; daí, segue-se
com azimute 201"04'15" e distância de 288,24 metros até o ponto
P60; daí, segue-se com azimute 275°23'18" e distância de 389,00
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metros até o Ponto P61; daí, segue-se com azimute 255°24'17" e distância de 245,36 metros até o Ponto P62; daí, segue-se com azimute
232°39'32" e distância de 331,01 metros até o Ponto P63; daí, segue-se
com azimute 182'55'06" e distância de 118,43 metros até o Ponto P64;
daí, segue-se com azimute 292'38'24" e distância de 509,09 metros
até o Ponto P65; daí, segue-se com azimute 308°59'00" e distância de
751,45 metros até o Ponto P66; daí, segue-se com azimute 275°13'10"
e distância de 669,13 metros até o Ponto P67; daí, segue-se com
azimute 274°12'37" e distância de 111,55 metros até o Ponto P68; daí,
segue-se com azimute 275°15'47" e distância de 110,43 metros até o
Ponto P69; daí, segue-se com azimute 299'57'32" e distância de 581,44
metros até o Ponto P70; daí, segue-se com azimute 234°40'30" e
distância de 363,15 metros até o Ponto P71; daí, segue-se com azimute
212°56'18" e distância de 347,12 metros até o Ponto P72; daí, segue-se
com azimute 243'22'33" e distância de 121,30 metros até o Ponto P73;
daí, segue-se com azimute 264°41'33"e distância de 425,08 metros até o
Ponto P74; daí, segue-se com azimute 237°58'42" e distância de 428,82
metros até oPonto P75; daí, segue-se com azimute 148'56'24" e distância
de 158,23 metros até o Ponto P76; daí, segue-se com azimute 56°17'02"
e distância de 401,67 metros até o Ponto P77; daí, segue-se com azimute
94°39'4"e distância de 417,30 metros até o Ponto P78; daí, segue-se com
azimute 68'31'03" e distância de 164,11 metros até o Ponto P79; daí,
segue-se com azimute 44°17'26" e distância de 490,59 metros até o Ponto
P80; daí, segue-se com azimute 89'17'47" e distância de 84,70 metros até
o Ponto P81; daí, segue-se com azimute 104'26'16" e distância de 429,55
metros até o Ponto P82; daí, segue-se com azimute 90'29'47" e distância de
126,93metros até oPonto P83; daí,segue-secomazimute 910:33'13" e distância
de 117,29 metros até o Ponto P84; daí, segue-se com azimute 96°30'10" e
distância de 661,61 metros até o Ponto P85; daí, segue-se com azimute
137'56'18" e distância de 795,21 metros até o Ponto P86; daí, segue-se com
azimute 105°18'19" e distância de 435,89 metros até o Ponto P87; daí,
segue-se com azimute 103°11'31" e distância de 154,72 metros até o Ponto
P88; daí, segue-se com azimute 43'31'40" e distância de 150,55 metros até
o Ponto P89; daí, segue-se com azimute 46'52'02" e distância de 136,49
metros até o Ponto P90; daí, segue-se com azimute 31°19'38" e distância de 185,19 metros até o Ponto P91; daí, segue-se com azimute
94°34'55" e distância de 113,16 metros até o Ponto P92; daí,
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segue-se com azimute 95'00'29" e distância de 741,49 metros até o
Ponto P93; daí, segue-se com azimute 350'02'36" e distância de 324,11
metros até o Ponto P94; daí, segue-se com azimute 105'25'26" e
distância de 328,81 metros até o Ponto P95; daí, segue-se com azimute
159'11'22" e distância de 286,16 metros até o Ponto P96; daí, segue-se
com azimute 34'11'05" e distância de 801,26 metros até o Ponto P97;
daí, segue-se com azimute 126'07'26" e distância de 291,09 metros
até o Ponto P98; daí, segue-se com azimute 106'08'24" e distância de
441,53 metros até o Ponto P99; daí, segue-se com azimute 42'28'48"
e distância de 571,40 metros até o Ponto P100; dai, segue-se COm
azimute 90'58'15" e distância de 352,95 metros até o Ponto P101; daí,
segue-se com azimute 13'29'58" e distância de 801,41 metros até o
Ponto P102; daí, segue-se com azimute 57'51'15" e distância de 378,23
metros até o Ponto P103; daí, segue-se com azimute 135'58'02" e
distância de 126,10 metros até o Ponto P104; daí, segue-se COm
azimute 70'27'52" e distância de 324,80 metros até o Ponto P105; daí,
segue-se com azimute 124'21'32" e distância de 263,30 metros até o
Ponto P106; daí, segue-se com azimute 153'06'53" e distância de
127,99 metros até o Ponto P107; daí, segue-se com azimute
141'52'22" e distância de 630,60 metros até o Ponto P108; dai,
segue-se com azimute 163'56'56" e distância de 834,52 metros até o
Ponto P109; daí, segue-se com azimute 173'24'14" e distância de
249,93 metros até o Ponto P110; daí, segue-se com azimute 124'15'38"
e distância de 239,59 metros até o Ponto P111; daí, segue-se com
azimute 190'26'03" e distância de 85,59 metros até o Ponto P112; daí,
segue-se com azimute 243'12'58" e distância de 224,82 metros até o
Ponto P113; daí, segue-se com azimute 218'56'29" e distância de
167,76 metros até o Ponto P114; daí, segue-se com azimute 281'20'26"
e distância de 40,33 metros até o Ponto P115; daí, segue-se com
azimute 133'39'41" e distância de 247,60 metros até o Ponto P116;
daí, segue-se com azimute 215'55'39" e distância de 92,42 metros até
o Ponto P117; daí, segue-se com azimute 284'24'14" e distância de
178,37 metros até o Ponto P118; daí, segue-se com azimute 159'13'24"
e distância de 58,98 metros até O Ponto P119; daí, segue-se com
azimute 118'34'12" e distância de 66,72 metros até o Ponto P120; daí,
segue-se com azimute 238'42'14" e distância de 156,97 metros até o
Ponto P121; daí, segue-se com azimute 300"27'41" e distância de 142,61
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metros até o Ponto P122; daí, segue-se com azimute 187"24'43" e
distância de 96,59 metros até o Ponto P123; daí, segue-se com azimute 296"12'39" e distância de 105,58 metros até o Ponto P124; daí,
segue-se com azimute 251"18'51" e distância de 63,55 metros até o
Ponto P125; daí, segue-se com azimute 11"58'16" e distância de 144,30
metros até o Ponto P126; daí, segue-se com azimute 256"55'29" e
distância de 104,71 metros até o Ponto P127; daí, segue-se com
azimute 300"32'55" e distância de 74,55 metros até o Ponto P128; daí,
segue-se com azimute 159"15'38" e distância de 216,73 metros até o
Ponto P129; daí, segue-se com azimute 276"06'01" e distância de
231,77 metros até o Ponto P130; daí, segue-se com azimute 250055'10"
e distância de 552,38 metros até o Ponto P131; daí, segue-se com
azimute 143"47'02" e distância de 182,67 metros até o Ponto P132;
daí, segue-se com azimute 249"28'45" e distância de 895,14 metros
até o Ponto P133; daí, segue-se com azimute 207"03'13" e distância
de 916,08 metros até o Ponto P134; daí, segue-se com azimute
93"34'16" e distância de 472,96 metros até o Ponto P135; daí, segue-se
com azimute 121"14'45" e distância de 345,97 metros até o Ponto
P136; daí, segue-se com azimute 123"12'38" e distância de 411,21
metros até o Ponto P137; daí, segue-se com azimute 177"32'29" e
distância de 291,15 metros até o Ponto P138; daí, segue-se com
azimute 165"10'36" e distância de 455,99 metros até o Ponto P139;
daí, segue-se com azimute 184"14'49" e distância de 284,12 metros
até o Ponto P140, daí, segue-se com azimute 195"36'06" e distância
de 449,11 metros até o Ponto P141; daí, segue-se com azimute
235"07'14" e distância de 230,49 metros até o Ponto P142; daí, seguese com azimute 210"43'19" e distância de 134,55 metros até o Ponto
P143; daí, segue-se com azimute 216"27'26" e distância de 44,70
metros até o Ponto P144; daí, segue-se com azimute 230"53'04" e
distância de 104,07 metros até o Ponto P145; daí, segue-se com
azimute 208"05'15" e distância de 90,08 metros até o Ponto P146; daí,
segue-se com azimute 254"36'17" e distância de 252,49 metros até o
Ponto P147; daí, segue-se com azimute 196"25'41" e distância de
135,99 metros até o Ponto P148; daí, segue-se com azimute 242"02'30"
e distância de 24,83 metros até o Ponto P149; daí, segue-se com
azimute 203°47'05" e distância de 47,05 metros até o Ponto P150; daí,
segue-se com azimute 235"52'38" e distância de 224,07 metros até o
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Ponto P151; daí segue-se com azimute 232'15'19" e distância de 60,13
metros até o Ponto P152; daí, segue-se com azimute 245'36'44" e
distância de 60,13 metros até o Ponto P153; daí segue-se com azimute
281'22'07" e distância de 233,97 metros até o Ponto P154; daí, seguese com azimute 295'28'41" e distância de 699,66 metros até o Ponto
P155; dai, segue-se com azimute 209'22'28" e distância de 244,88
metros até o Ponto P156; dai, segue-se com azimute 266'17'34" e
distância de 385,41 metros até o Ponto P157; daí, segue-se com
azimute 263'47'01" e distância de 136,86 metros até o Ponto P158;
daí, segue-se com azimute 315°07'26" e distância de 202,81 metros até
o Ponto P159; daí, segue-se com azimute 342'59'52" e distância de
225,88 metros até o Ponto P160; daí, segue-se com azimute 325'01'40"
e distância de 306,31 metros até o Ponto P161; dai, segue-se Com
azimute 229'52'32" e distância de 212,15 metros até o Ponto P162;
daí, segue-se com azimute 132'37'08" e distância de 119,47 metros até
o Ponto P163; daí segue-se com azimute 92'16'16" e distância de
109,76 metros até o Ponto P164; dai, segue-se com azimute 159'25'33"
e distância de 419,15 metros até o Ponto P165; daí, segue-se com
azimute 121'50'58" e distância de 239,09 metros até o Ponto P166;
dai, segue-se com azimute 93'11'20" e distância de 289,85 metros até
o Ponto P167; daí, segue-se com azimute 80'46'37" e distância de
193,79 metros até o Ponto P168; dai, segue-se com azimute 65"23'05"
e distância de 301,14 metros até o Ponto P169; daí, segue-se com
azimute 140'20'59" e distância de 403,10 metros até o Ponto P170;
daí segue-se com azimute 221'31'10" e distância de 291,53 metros até
o Ponto Pl71; daí, segue-se com azimute 226'23'52" e distância de
304,06 metros até o Ponto Pl72; daí, segue-se com azimute 311'28'49"
e distância de 270,32 metros até o Ponto P173; daí, segue-se com
azimute 270'07'21" e distância de 294,82 metros até o Ponto P174;
daí, segue-se com azimute 215'22'28" e distância de 254,40 metros até
o Ponto P175; daí, segue-se com azimute 307'48'19" e distância de
231,76 metros até o Ponto P176; daí, segue-se com azimute 249'42'08"
e distância de 369,84 metros até o Ponto Pl77; daí, segue-se com
azimute 198'00'16" e distância de 308,03 metros até o Ponto P178;
daí, segue-se com azimute 250'15'44" e distância de 395,10 metros até
o Ponto P179; daí, segue-se com azimute 310'11'44" e distância de
111,35 metros até o Ponto P180; daí, segue-se com azimute 306'17'09"
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e distância de 240,78 metros até o Ponto P181; daí, segue-se com
azimute 290'09'03" e distância de 288,82 metros até o Ponto P182;
daí, segue-se com azimute 267'51'44" e distância de 375,04 metros até
o Ponto P183; daí, segue-se com azimute 358'45'17" e distância de
132,53 metros até o Ponto P184; daí, segue-se com azimute 272'19'48"
e distância de 63,95 metros até o Ponto P185; daí, segue-se com
azimute 200'06'49" e distância de 182,12 metros até o Ponto P186;
daí, segue-se com azimute 133'11'24" e distância de 313,21 metros até
oPonto P187; daí, segue-se com azimute 71'44'44" e distância de 71,22
metros até o Ponto P188; daí, segue-se com azimute 339'51'02" e
distância de 129,99 metros até o Ponto P189; daí, segue-se com
azimute 106'58'58" e distância de 568,15 metros até o Ponto P190;
daí, segue-se com azimute 125'39'03" e distância de 112,91 metros até
o Ponto P191; daí, segue-se com azimute 122'03'59" e distância de
337,12 metros até o Ponto P192; daí, segue-se com azimute 57'37'20"
e distância de 443,47 metros até o Ponto P193; daí, segue-se com
azimute 16'13'13" e distância de 318,50 metros até o Ponto P194; daí,
segue-se com azimute 61'10'29" e distância de 103,64 metros até o
Ponto P195; daí, segue-se com azimute 151'00'26" e distância de
152,03 metros até o Ponto P196; daí, segue-se com azimute 86'22'06
e distância de 402,41 metros até o Ponto P197; daí, segue-se com
azimute 53"56'14" e distância de 245,92 metros até o Ponto P198; daí,
segue-se com azimute 121"13'12" e distância de 335,80 metros até o
Ponto P199; daí, segue-se com azimute 183'38'26" e distância de
239,06 metros até o Ponto P200; daí, segue-se com azimute 142'40'26"
e distância de 106,49 metros até o Ponto P201; daí, segue-se com
azimute 177'51'23" e distância de 144,63 metros até o Ponto P202;
daí, segue-se com azimute 239'14'58" e distância de 150,79 metros até
o Ponto P203; daí, segue-se com azimute 175'56'30" e distância de
197,82 metros até o Ponto P204; daí, segue-se com azimute 179'15'33"
e distância de 363,55 metros até o Ponto P205; daí, segue-se com
azimute 196'55'56" e distância de 355,97 metros até o Ponto P206;
daí, segue-se com azimute 229'14'28" e distância de 789,59 metros até
o Ponto P207; daí, segue-se com azimute 54'53'51" e distância de
488,67 metros até o Ponto P208; daí, segue-se com azimute 68'59'01"
e distância de 312,15 metros até o Ponto P209; daí, segue-se com
azimute 243'29'08" e distância de 212,76 metros até o Ponto P210;
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daí, segue-se com azimute 191°16'35" e distância de 287,96 metros até
o Ponto P211; daí, segue-se com azimute 222'03'32" e distância de
365,47 metros até o Ponto P212; daí, segue-se com azímute 240"24'50"
e distância de 374,71 metros até o Ponto P213; daí, segue-se com
azimute 276"03'50" e distância de 289,77 metros até o Ponto P214'
daí, segue-se com azimute 202°01'29" e distância de 158,18 metros até
o Ponto P215; daí, segue-se com azimute 104°26'21" e distâncía de
369,00 metros até o ponto P216; daí, segue-se com azimute 209'49'24"
e distância de 160,44 metros até o Ponto P217; daí, segue-se Com
azimute 236'18'18" e distância de 127,15 metros até o Ponto P218;
daí, segue-se com azimute 164'41'10" e distância de 162,62 metros até
o Ponto P219; daí, segue-se com azimute 237'01'09" e distância de
53,11 metros até o Ponto P220; daí, segue-se com azimute 304'29'40"
e distância de 164,74 metros até o Ponto P221; daí, segue-se com
azimute 245'02'30" e distância de 244,50 metros até o Ponto P222;
daí, segue-se com azimute 177'46'34" e distância de 277,80 metros até
o Ponto P223; daí, segue-se com azimute 149°01'11" e distância de
245,91 metros até o Ponto P224; daí, segue-se com azimute 181'35'53"
e distância de 263,90 metros até o Ponto P225; daí, segue-se com
azimute 169'54'24" e distância de 230,00 metros até o Ponto P226;
daí, segue-se com azimute 290'39'28" e distância de 155,39 metros até
o Ponto P227; daí, segue-se com azimute 210'35'59" e distância de
536,12 metros até o Ponto P228; daí, segue-se com azimute 204'02'39"
e distância de 612,70 metros até o Ponto P229; daí, segue-se com
azimute 249'33'38" e distância de 277 ,19 metros até o Ponto P230;
daí, segue-se com azimute 129'05'21" e distância de 240,94 metros até
o Ponto P231; daí, segue-se com azimute 174'24'18" e distância de
361,35 metros até o Ponto P232; daí, segue-se com azimute 92'44'07"
e distância de 336,52 metros até o Ponto P233; daí, segue-se com
azimute 324'45'37" e distância de 501,52 metros até o Ponto P234;
daí, segue-se com azimute 59'37'21" e distância de 172,79 metros até
o Ponto P235; daí, segue-se com azimute 16'21'53" e distância de
655,15 metros até o Ponto P236; daí, segue-se com azimute 55'41 '22"
e distância de 158,51 metros até o Ponto P237; daí, segue-se com
azimute 22'33'56" e distância de 200,05 metros até o Ponto P238; daí,
segue-se com azimute 66'57'29" e distância de 366,75 metros até o
Ponto P239; daí, segue-se com azimute 336°29'08" e distância de
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288,98 metros até o Ponto P240; daí, segue-se com azimute 8'16'14"
e distância de 349,32 metros até o Ponto P241; daí, segue-se com
azimute 320'35'46" e distância de 207,89 metros até o Ponto P242;
daí, segue-se com azimute 343'45'55" e distância de 113,17 metros até
o Ponto P243; daí, segue-se com azimute 102'57'01" e distância de
196,29 metros até o Ponto P244; daí, segue-se com azimute 64'11'15"
e distância de 80,01 metros até o Ponto P245; daí, segue-se com
azimute 46'14'40" e distância de 222,39 metros até o Ponto P246; daí,
segue-se com azimute 47'57'33" e distância de 148,61 metros até o
Ponto P247; daí, segue-se com azimute 19'18'50" e distância de 392,96
metros até o Ponto P248; daí, segue-se com azimute 52'51'29" e
distância de 346,77 metros até o Ponto P249; daí, segue-se com
azimute 44'40'06" e distância de 382,30 metros até o Ponto P250; daí,
segue-se com azimute 345'43'14" e distância de 452,37 metros até o
ponto P251; daí, segue-se com azimute O'12'32"e distância de 636,30
metros até o Ponto P252; daí, segue-se com azimute 353'48'45" e
distância de 371,86 metros até o Ponto P253; daí, segue-se com
azimute 71'21'47" e distância de 256,53 metros até o Ponto P254; daí,
segue-se com azimute 147'20'54" e distância de 420,21 metros até o
Ponto P255; daí, segue-se com azimute 154'09'28" e distância de
438,26 metros até o Ponto P256; daí, segue-se com azimute 134'31'05"
e distância de 183,27 metros até o Ponto P257; daí, segue-se com
azimute 137'15'29" e distância de 256,65 metros até o Ponto P258;
daí, segue-se com azimute 142'22'48" e distância de 880,47 metros até
o Ponto P259, daí, segue-se com azimute 179'25'36" e distância de
691,52 metros até o Ponto P260; daí, segue-se com azimute 199'04'25"
e distância de 339,55 metros até o Ponto P261; daí, segue-se com
azimute 249'20'39" e distância de 580,57 metros até o Ponto P262;
daí, segue-se com azimute 212'40'51" e distância de 93,06 metros até
o Ponto P263; daí, segue-se com azimute 224'07'47" e distância de
180,61 metros até o Ponto P264; daí, segue-se com azimute 233'51'32"
e distância de 57,07 metros até o Ponto P265; daí, segue-se com
azimute 211'10'31" e distância de 191,51 metros até o Ponto P266;
daí, segue-se com azimute 217'54'10 e distância de 223,36 metros até
o Ponto P267; daí, segue-se com azimute 230'03'29" e distância de
454,20 metros até o Ponto P268; daí, segue-se com azimute 224'55'48"
e distância de 329,46 metros até o Ponto P269; daí, segue-se com
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azimute 226'50'03" e distância de 236,85 metros até o Ponto P270·
daí, segue-se com azimute 226"26'49" e distância de 203,86 metros até
o Ponto P271; daí, segue-se com azimute 221°13'59" e distância de
242,91 metros até o Ponto P272; daí, segue-secam azimute 222"18'51"
e distância de 35,16 metros até o Ponto P273; daí segue-se com
azimute 198"36'56" e distância de 51,15 metros até o Ponto P274; daí,
segue-se com azimute 211°43'31" e distância de 185,16 metros até o
Ponto P275; daí, segue-se com azimute 187"20'48" e distância de
195,81 metros até o Ponto P276; daí, segue-se com azimute 201'28'50
e distância de 328,55 metros até o Ponto P277; daí, segue-se com
azimute 212'24'49" e distância de 313,75 metros até o Ponto P278;
daí, segue-se com azimute 172°39'04" e distância de 424,59 metros até
o Ponto P279; daí, segue-se com azimute 162'41'42" e distância de
109,52 metros até o Ponto P280; daí, segue-se com azimute 136"43'16"
e distância de 236,62 metros até o Ponto P281; daí, segue-se com
azimute 156"49'36" e distância de 139,31 metros até o Ponto P282;
daí, segue-se com azimute137"30'42" e distância de 434,04 metros até
o Ponto P283; daí, segue-se com azimute 148'04'23" e distância de
126,11 metros até o Ponto P284; daí, segue-se com azimute 111'01'02"
e distância de 149,23 metros até o Ponto P285; daí, segue-se com
azimute 196"35'03" e distância de 119,16 metros até o Ponto P286;
daí, segue-se com azimute 160"41'51" e distância de 131,39 metros até
o Ponto P287; daí, segue-se com azimute 196"30'18" distância de 26,57
metros até o Ponto P288; daí, segue-se com azimute 207"38'35" e
distância de 25,43 metros até o Ponto P289; daí, segue-se com azimute
240'27'34" e distância de 141,55 metros até o Ponto P290; daí, seguese com azimute 296'55'40" e distância de 46,64 metros até o Ponto
P291; daí, segue-se com azimute 239'24'53" e distância de 91,15
metros até o Ponto P292; daí, segue-se com azimute 230"51'36" e
distância de 23,48 metros até o Ponto P293; daí, segue-se com azimute
262"53'15" e distância de 135,85 metros até o Ponto P294; daí, seguese com azimute 260"12'27" e distância de 163,75 metros até o Ponto
P295; daí, segue-se com azimute 243'27'39" e distância de 138,92
metros até o Ponto P296; daí, segue-se com azimute 262'56'01 e
distância de 173,63 metros até o Ponto P297; daí, segue-se com
azimute 226"17'53" e distância de 65,23 metros até o Ponto P298; daí,
segue-se com azimute 267°45'20" e distância de 184,87 metros até o
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Ponto P299; daí, segue-se com azimute 235'01'09" e distância de
202,04 metros até o Ponto P300; daí, segue-se com azimute 201'54'55"
e distância de 112,98 metros até o Ponto P301; daí, segue-se com
azimute 225'39'35" e distância de 152,92 metros até o Ponto P302;
daí, segue-se com azimute 249'32'39" e distância de 113,62 metros até
o Ponto P303; daí, segue-se com azimute 178"27'47" e distância de
128,99 metros até o Ponto P304; daí, segue-se com azimute 200'03'50"
e distância de 280,99 metros até o Ponto P305; daí, segue-se com
azimute 195'36'03" e distância de 143,64 metros até o Ponto P306;
daí, segue-se com azimute 211'04'01" e distância de 409,48 metros
até o Ponto P307; daí, segue-se com azimute 165"12'14" e distância de
107,36 metros até o Ponto P308; daí, segue-se com azimute 240008'31"
e distância de 107,36 metros até o Ponto P309; daí, segue-se com
azimute 144"34'21" e distância de 49,03 metros até o Ponto P310; dai,
segue-se com azimute 209"01'10" e distância de 89,32 metros até o
Ponto P311; daí, segue-se com azimute 202'13'23" e distância de
124,93 metros até o Ponto P312; daí, segue-se com azimute 257"11'46"
e distância de 52,66 metros até o Ponto P313; daí, segue-se com
azimute 256"59'56" e distância de 165,39 metros até o Ponto P314;
daí, segue-se com azimute 239"17'47" e distância de 113,28 metros até
o Ponto P315; daí, segue-se com azimute 245"56'34" e distância de
98,32 metros até o Ponto P316; daí, segue-se com azimute 236"25'48
e distância de 82,03 metros até o Ponto P317, daí, segue-se com
azimute 229"56'09" e distância de 226,58 metros até o Ponto P318;
daí, segue-se com azimute 171'36'43"e distância de 154,17 metros até
o Ponto P319; daí, segue-se com azimute 188'37'08" e distância de
307,82 metros até o Ponto P320; daí, segue-se com azimute 211"24'58"
e distância de 273,88 metros até o Ponto P321; dai, segue-se com
azimute 235'06'40" e distância de 392,42 metros até o Ponto P322;
dai, segue-se com azimute 246"30'35" e distância de 297,07 metros até
o Ponto P323; daí, segue-se com azimute 264"18'46" e distância de
323,58 metros até o Ponto P324; daí, segue-se com azimute 189"39'27"
e distância de 81,61 metros até o Ponto P325; daí, segue-se com
azimute 207"19'48" e distância de 108,88 metros até o Ponto
P326; daí, segue-se com azimute 181'22'55" e distância de 84,16
metros até o Ponto P327; daí, segue-se com azimute 213"46'04" e
distância de 108,22 metros até o Ponto P328, daí, segue-se com
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azimute 189'17'20" e distância de 119,01 metros até o Ponto P329;
daí, segue-secam azimute 174'19'30" e distância de 140,47 metros até
o Ponto P330; daí, segue-se com azimute 184'06'55" e distância de
122,90 metros até o Ponto P331; daí, segue-se com azimute 194'22'17"
e distância de 202,69 metros até o Ponto P332; daí, segue-se COm
azimute 188'20'22 e distância de 92,87 metros até o Ponto P333; daí,
segue-se com azimute 203'12'33" e distância de 113,83 metros até o
Ponto P334; daí, segue-se com azimute 220'35'18" e distância de
100,01 metros até o Ponto P335; daí, segue-se com azimute 222'36'51"
e distância de 135,56 metros até o Ponto P336; daí, segue-se COm
azimute 134'20'02 e distância de 62,03 metros até o Ponto P337; daí,
segue-se com azimute 232'28'10" e distância de 197,07 metros até o
Ponto P338, daí, segue-se com azimute 187'47'46" e distância de
137,03 metros até o Ponto P339; daí, segue-se com azimute 188~11'06"
e distância de 94,26 metros até o Ponto P340; daí, segue-se com
azimute 227'22'41" e distância de 84,35 metros até o Ponto P341; daí,
segue-se com azimute 222'02'23" e distância de 51,07 metros até o
Ponto P342; daí, segue-se com azimute 224'39'46" e distância de 32,44
metros até o Ponto P343; daí, segue-se com azimute 202'00'19" e
distância de 200,48 metros até o Ponto P344; daí, segue-se com
azimute 227'52'04 e distância de 180,62 metros até o Ponto P345; daí,
segue-se com azimute 261'15'27" e distância de 104,41 metros até o
Ponto P346; daí, segue-se com azimute 242'50'11 e distância de
139,11 metros até o Ponto P347; daí, segue-se com azimute 237'42'36"
e distância de 140,99 metros até o Ponto P348; daí, segue-se com
azimute 244'34'00" e distância de 244,98 metros até o Ponto P349;
daí, segue-se com azimute 220'56'33" e distância de 68,85 metros até
o Ponto P350; daí, segue-se com azimute 225'51'30" e distância de
214,32 metros até o Ponto P351; daí, segue-se com azimute 209'55'53"
e distância de 153,94 metros até o Ponto P352; daí, segue-se com
azimute 227'41'43" e distância de 386,59 metros até o Ponto P353;
daí, segue-se com azimute 212'17'58" e distância de 608,45 metros até
o Ponto P354; daí, segue-se com azimute 221'56'52" e distância de
739,72 metros até o Ponto P355; daí, segue-se com azimute 208'15'57"
e distância de 965,65 metros até o Ponto P356; daí, segue-se com
azimute 206'15'06" e distância de 718,72 metros até o Ponto P357;
daí, segue-se com azimute 238'52'01" e distância de 694,25 metros até
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o Ponto P358; daí, segue-se com azimute 266'14'33" e distância de
133,83 metros até o Ponto P359; daí, segue-se com azimute 298'21'42"
e distância de 82,31 metros até o Ponto P360; daí, segue-se com
azimute 296'06'12" e distância de 752,93 metros até o Ponto P361;
daí, segue-se com azimute 254'17'33" e distância de 366,42 metros até
o Ponto P362; daí, segue-se com azimute 221'06'24" e distância de
350,03 metros até o Ponto P363; daí, segue-se com azimute 228'08'22"
e distância de 174,56 metros até o Ponto P364; daí segue-se com
azimute 210'05'48" e distância de 311,01 metros até o Ponto P365;
daí, segue-se com azimute 220'34'10" e distância de 272,23 metros
até o Ponto P366; daí, segue-se com azimute 218'53'26 e distância de
486,07 metros até o Ponto P367; daí, segue-se com azimute 241 '40'07"
e distância de 838,04 metros até o Ponto P368; daí segue-se com
azimute 235'03'35" e distância de 303,04 metros até o Ponto P369;
daí segue-se com azimute 220'57'10" e distância de 312,80 metros até
o Ponto P370; daí, segue-se com azimute 210'45'03" e distância de
220,94 metros até o Ponto P371; daí, segue-se com azimute 200'59'57"
e distância de 462,61 metros até o Ponto P372; daí, segue-se com
azimute 184'00'48" e distância de 816,15 metros até o Ponto P373;
daí, segue-se com azimute 137'48'11" e distância de 274,16 metros
até o Ponto P374; daí, segue-se com azimute 158'44'35" e distância
de 407,94 metros até o Ponto P375; daí, segue-se com azimute
190'28'35" e distância de 215,03 metros até o Ponto P376; daí,
segue-se com azimute 223'31'56 e distância de 299,49 metros até o
Ponto P377; daí, segue-se com azimute 167'28'14" e distância de
479,81 metros até o Ponto P378, daí, segue-se com azimute 126'28'35"
e distância de 635,23 metros até o Ponto P379; daí, segue-se com
azimute 98'33'21" e distância de 500,42 metros até o Ponto P380; daí,
segue-se com azimute 179'19'52" e distância de 544,85 metros até o
Ponto P381; daí, segue-se com azimute 194'36'06" e distância de 581,87
metros até o Ponto P382; daí, segue-se com azimute 216"21'57" e
distância de 381,52 metros até o Ponto P383; daí, segue-se com azimute
243'12'00" e distância de 278,12 metros até o Ponto P384; daí, segue-se
com azimute 271'56'05" e distância de 1.099,56 metros até o Ponto P385;
daí, segue-se com azimute 226'03'00" e distância de 382,79 metros
até o Ponto P386; daí, segue-se com azimute 192'09'55" e distância
de 702,92 metros até o Ponto P387; daí, segue-se com azimute
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216"09'38" e distância de 810,44 metros até o Ponto P388; daí,
segue-se com azimute 205°45'09" e distância de 624,80 metros até o
Ponto P389; daí, segue-se com azimute 123°08'31" e distância de 95,39
metros até o Ponto P390; daí, segue-se com azimute 30°42'44" e
distância de 592,92 metros até o Ponto P391; daí, segue-se COm
azimute 34°14'30" e distância de 856,09 metros até o Ponto P392; daí,
segue-se com azimute 15°44'47" e distância de 665,41 metros até o
Ponto P393; daí, segue-se com azimute 45°23'05" e distância de 238,97
metros até o Ponto P394; daí, segue-se com azimute 89°23'06" e
distância de 1.085,15 metros até o Ponto P395; daí, segue-se COm
azimute 65°39'16" e distância de 354,62 metros até o Ponto P396; daí,
segue-se com azimute 36°28'33" e distância de 507,28 metros até o
Ponto P397; daí, segue-se com azimute 17°17'07" e distância de 555,61
metros até o Ponto P398; daí, segue-se com azimute 6°20'19" e
distância de 689,09 metros até o Ponto P399; daí, segue-se com
azimute 301'47'59" e distância de 358,11 metros até o Ponto P400;
daí, segue-se com azimute 269°39'17" e distância de 401,53 metros
até o Ponto P4ül; daí, segue-se com azimute 309°25'58" e distância
de 555,19 metros até o Ponto P402; daí, segue-se com azimute 9°25'29"
e distância de 241,09 metros até o Ponto P403; daí, segue-se com
azimute 36°55'08" e distância de 297,73 metros até o Ponto P404; daí,
segue-se com azimute 0°50'27" e distância de 292,97 metros até o
Ponto P405; daí, segue-se com azimute 333°56'28" e distância de
480,99 metros até o Ponto P406; daí, segue-se com azimute 324°54'51"
e distância de 197,91 metros até o Ponto P407; daí, segue-se com
azimute 359°30'01" e distância de 700,64 metros até o Ponto P408;
daí, segue-se com azimute 22°32'41" e distância de 417,36 metros até
o Ponto P409; daí, segue-se com azimute 27°41'58" e distância de
171,67 metros até o Ponto P410; daí, segue-se com azimute 45°33'14"
e distância de 298,44 metros até o Ponto P411; daí, segue-se com
azimute 61°19'58" e distância de 291,24 metros até o Ponto P412; daí,
segue-se com azimute 61°57'11" e distância de 789,48 metros até o
Ponto P413; daí, segue-se com azimute 41°38'57" e distância de 589,03
metros até oPonto P414; daí, segue-se com azimute 38°15'11" e distância
de 316,89 metros até o Ponto P415; daí, segue-se com azimute 27°58'15"
e distância de 288,94 metros até o Ponto P416; daí, segue-se com
azimute 39°09'08 e distância de 203,55 metros até o Ponto P417;
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daí, segue-se com azimute 48'46'06" e distância de 173,87 metros até
o Ponto P418; daí, segue-se com azimute 62'43'15" e distância de
251,52 metros até o Ponto P419; daí, segue-se com azimute 116'21'35"
e distância de 682,29 metros até o Ponto P420; daí, segue-se com
azimute 128'52'56" e distância de 100,92 metros até o Ponto P421;
daí, segue-se com azimute 127'26'06" e distância de 159,41 metros
até o Ponto P422; daí, segue-se com azimute 61'34'13" e distância de
890,63 metros até o Ponto P423; daí, segue-se com azimute 32'06'39"
e distância de 897,41 metros até o Ponto P424; daí, segue-se com
azimute 29'25'34" e distância de 1.009,06 metros até o Ponto P425;
daí, segue-se com azimute 43'16'38" e distância de 664,89 metros até
o Ponto P426; daí, segue-se com azimute 31'18'05" e distância de
616,64 metros até o Ponto P427; daí, segue-se com azimute 33'21'37"
e distância de 367,08 metros até o Ponto P428; daí, segue-se com
azimute 51'04'38" e distância de 125,90 metros até o Ponto P429; daí,
segue-se com azimute 55'10'32" e distância de 187,88 metros até o
Ponto P430; daí, segue-se com azimute 60'23'32" e distância de 52,83
metros até o Ponto P431; daí, segue-se com azimute 62'48'28" e
distância de 254,15 metros até o Ponto P432; daí, segue-se com
azimute 59'47'06 e distância de 152,65 metros até o Ponto P433; daí,
segue-se com azimute 43°57'09" e distância de 117,59 metros até o
Ponto P434; daí, segue-se com azimute 146'52'44" e distância de
190,20 metros até o Ponto P435; daí, segue-se com azimute 212'41'25"
e distância de 383,91 metros até o Ponto P436; daí, segue-se com
azimute 183'53'06" e distância de 547,58 metros até o Ponto P437;
daí, segue-se com azimute 24'36'57" e distância de 1.017,83 metros
até o Ponto P438; daí, segue-se com azimute 30'38'57" e distância de
221,72 metros até o Ponto P439; daí, segue-se com azimute 23'46'09"
e distância de 218,58 metros até o Ponto P440; daí, segue-se com
azimute 43'20'42" e distância de 72,96 metros até o Ponto P441; daí,
segue-se com azimute 34°55'14" e distância de 48,69 metros até o
Ponto P442; daí, segue-se com azimute 5'18'06" e distância de 250,33
metros até o Ponto P443; daí, segue-se com azimute 358'25'53" e
distância de 114,95 metros até o Ponto P444; daí, segue-se com
azimute 1'51'37" e distância de 89,95 metros até o Ponto P445; daí,
segue-se com azimute 17'57'55" e distância de 168,98 metros até o
Ponto P446; daí, segue-se com azimute 52'48'44 e distância de 51,19
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metros até o Ponto P447; daí, segue-se com azimute 11°46'53" e
distância de 100,35 metros até o Ponto P448; daí, segue-se COm
azimute 33'42'59" e distância de 108,34 metros até o Ponto P449; daí,
segue-se com azimute 5°50'51" e distância de 114,45 metros até o
Ponto P450; daí, segue-se com azimute 34'28'02" e distância de 191,89
metros até o Ponto P451; daí, segue-se com azimute 359'31'48" e
distância de 239,99 metros até o Ponto P452; daí, segue-se COm
azimute 15°14'17" e distância de 130,19 metros até o Ponto P453; daí,
segue-se com azimute 15°49'07" e distância de 119,29 metros até o
Ponto P454; daí, segue-se com azimute 28'23'16" e distância de 111,08
metros até o Ponto P455; daí, segue-se com azimute 357°44'43" e
distância de 105,23 metros até o Ponto P456; daí, segue-se COm
azimute 16'00'40" e distância de 53,91 metros até o Ponto P457; daí,
segue-se com azimute 18'52'55" e distância de 81,45 metros até o
Ponto P458; daí, segue-se com azimute 40'13'56" e distância de 39,89
metros até o Ponto P459; daí, segue-se com azimute 56'58'33" e
distância de 215,03 metros até o Ponto P460; daí, segue-se com
azimute 85'58'12" e distância de 330,11 metros até o Ponto P461; daí,
segue-se com azimute 44°53'51" e distância de 509,83 metros até o
Ponto P462; daí, segue-se com azimute 48'14'44" e distância de 236,93
metros até o Ponto P463; daí, segue-se com azimute 358'46'26" e
distância de 163,09 metros até o Ponto P464; daí, segue-se COm
azimute 12'02'13" e distância de 310,82 metros até o Ponto P465; dai,
segue-se com azimute 21'39'49" e distância de 144,52 metros até o
Ponto P466; daí, segue-se com azimute 73'12'10" e distância de 63,84
metros até o Ponto P467j daí, segue-se com azimute 78°48'03" e
distância de 51,69 metros até o Ponto P468; daí, segue-se com azimute
66'51'00" e distância de 65,01 metros até o Ponto P469; daí, segue-se
com azimute 70'00'33" e distância de 126,25 metros até o Ponto P470;
daí, segue-se com azimute 34'55'24" e distância de 133,24 metros até
o Ponto P471; daí, segue-se com azimute 56'46'12" e distância de
38,69 metros até o Ponto P472; daí, segue-se com azimute 37'33'51"
e distância de 139,65 metros até o Ponto P473; daí, segue-se com
azimute 50'06'32" e distância de 138,73 metros até o Ponto P474; daí,
segue-se com azimute 74°57'28" e distância de 124,18 metros até o
Ponto P475; daí, segue-se com azimute 195'24'42" e distância de
213,48 metros até o Ponto P476; daí, segue-se com azimute 214'33'42
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e distância de 203,49 metros até o Ponto P477; daí, segue-se com
azimute 177'07'57" e distância de 190,90 metros até o Ponto P478;
daí, segue-se com azimute 162°26'48" e distância de 160,00 metros
até o Ponto P479; daí, segue-se com azimute 161'56'26" e distância
de 366,19 metros até o Ponto P480; daí, segue-se com azimute
155'14'57" e distância de 82,21 metros até o Ponto P481; daí, segue-se
com azimute 201'04'07" e distância de 80,73 metros até o Ponto P482;
daí, segue-se com azimute 216'11'16" e distância de 31,76 metros até
o Ponto P483; daí, segue-se com azimute 167'37'54" e distância de
112,65 metros até o Ponto P484; daí, segue-se com azimute 149'30'12"
e distância de 103,51 metros até o Ponto P485; daí, segue-se com
azimute 146'58'31" e distância de 220,90 metros até o Ponto P486;
daí, segue-se com azimute 106'50'02" e distância de 409,74 metros
até o Ponto P487; daí, segue-se com azimute 29'31'03" e distância de
88,47 metros até o Ponto P488; daí, segue-se com azimute 30'28'03"
e distância de 261,99 metros até o Ponto P489; daí, segue-se com
azimute 39'33'39" e distância de 77,66 metros até o Ponto P490; daí,
segue-se com azimute 0'53'21" e distância de 164,97 metros até o
Ponto P491; daí, segue-se com azimute 23'41'54" e distância de 242,68
metros até o Ponto P492; daí, segue-se com azimute 354'05'36" e
distância de 60,15 metros até o Ponto P493; daí, segue-se com azimute
59'39'05" e distância de 404,52 metros até o Ponto P494; daí, segue-se
com azimute 80'09'59" e distância de 325,79 metros até o Ponto P495;
daí, segue-se com azimute 140'36'09" e distância de 386,34 metros
até o Ponto P496; daí, segue-se com azimute 120'15'04" e distância
de 116,10 metros até o Ponto P497; daí, segue-se com azimute
147'06'12" e distância de 440,23 metros até o Ponto P498; daí,
segue-se com azimute 181'27'54" e distância de 459,60 metros até o
Ponto P499; daí, segue-se com azimute de 199'40'46" e distância de
698,72 metros até o Ponto P500; daí, segue-se com azimute 180'37'56"
e distância de 212,10 metros até o Ponto P501; daí, segue-se com
azimute 145'48'15" e distância de 492,01 metros até o Ponto P502;
daí, segue-se com azimute 135'43'59" e distância de 347,09 metros
até o Ponto P503; daí, segue-se com azimute 175'06'46" e distância
de 405,78 metros até o Ponto P504; daí, segue-se com azimute
139'44'21" e distância de 237,33 metros até o Ponto P505; daí,
segue-se com azimute 92'23'53" e distância de 214,85 metros até o
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5168
Ponto P506; daí, segue-se com azimute 77°57'14" e distância de 343,63
metros até o Ponto P507; daí, segue-se com azimute 128°01'14" e
distância de 127,79 metros até o Ponto P508; daí, segue-se com
azimute 167°11'20" e distância de 164,92 metros até o Ponto P509;
daí, segue-se com azimute 153°45'33" e distância de 177,00 metros
até o Ponto P510; daí, segue-se com azimute 174°03'12 e distância de
93,92 metros até o Ponto P511; daí, segue-se com azimute 166'47'05"
e distância de 135,60 metros até o Ponto P512; daí, segue-se COm
azimute 164°47'27" e distância de 38,27 metros até o Ponto P513; daí,
segue-se com azimute 148°28'45" e distância de 36,36 metros até
o Ponto P514; daí, segue-se com azimute 163'30'47" e distância de
322,73 metros até o Ponto P515; daí, segue-se com azimute
149°42'54" e distância de 425,36 metros até o Ponto P516; daí,
segue-se com azimute 149°51'30" e distância de 499,82 metros até o
Ponto P517; daí, segue-se com azimute 144'02'26" e distância de
924,18 metros até o Ponto P518; daí, segue-se com azimute 161°19'23"
e distância de 542,14 metros até o Ponto P519; daí, segue-se COm
azimute 141°33'03" e distância de 259,88 metros até o Ponto P520;
daí, segue-se com azimute 122°24'57" e distância de 234,71
metros até o Ponto P521; daí, segue-se com azimute 36°19'24"
e distância de 228,31 metros até o Ponto P522; daí, segue-se com
azimute 297'26'55" distância de 415,55 metros até o Ponto P523; daí,
segue-se com azimute 342'13'41" e distância de 581,63 metros até o
Ponto P524; daí, segue-se com azimute 326'30'37" e distância de
868,19 metros até o Ponto P525; daí, segue-se com azimute 327°41'09"
e distância de 532,44 metros até o Ponto P526; daí, segue-se com
azimute 333°32'10" e distância de 397,19 metros até o Ponto
P527; daí, segue-se com azimute 345°37'40" e distância de
321,09 metros até o Ponto P528; daí, segue-se com azimute
341°45'03" e distância de 35,13 metros até o Ponto P529; daí,
segue-se com azimute 341°53'04" e distância de 31,20 metros até
o Ponto P530; daí, segue-se com azimute 355'38'52" e distância de 113,33 metros até o Ponto P531; daí, segue-se com
azimute 352°50'28" e distância de 98,94 metros até o
Ponto P532; daí, segue-se com azimute 337'29'40" e
distância de 204,74 metros até o Ponto P533; daí, segue-se com
azimute 328'48'51" e distância de 201,85 metros até o Ponto P534;
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daí, segue-se com azimute 306'27'14" e distância de 351,92 metros
até o Ponto P535; daí, segue-se com azimute 255'08'10" e distância
de 366,36 metros até o Ponto P536; daí, segue-se com azimute
298'35'39" e distância de 170,89 metros até o Ponto P537; daí,
segue-se com azimute 352'06'57" e distância de 440,32 metros até o
ponto P358; daí, segue-se com azimute 312'57'49" e distância de
331,50 metros até o ponto P539; daí, segue-se com azimute 325'15'55"
e distância de 357,47 metros até o Ponto P540; daí, segue-se com
azimute 353'15'35" e distância de 217,95 metros até o Ponto P541;
daí, segue-se com azimute 25'03'01" e distância de 395,36 metros até
o Ponto P542; daí, segue-se com azimute 124'35'51" distância de
1.083,22 metros até o Ponto P543; daí, segue-se com azimute
35'33'27" e distância de 57,37 metros até o ponto P544; daí, segue-se
com azimute 306'43'28" e distância de 1.083,54 metros até o Ponto
P545; daí, segue-se com azimute 17'48'15" e distância de 322,54
metros até o Ponto P546; daí, segue-se com azimute 347'23'39" e
distância de 574,82 metros até o Ponto P547; daí, segue-se com
azimute 326'36'17" e distância de 454,26 metros até o Ponto P548;
daí, segue-se com azimute 277'56'03" e distância de 130,26 metros
até o Ponto P549; daí, segue-se com azimute 315'12'11" e distância
de 397,13 metros até o Ponto P550; daí, segue-se com azimute
265'36'31" e distância de 427,44 metros até o ponto P551; daí, seguese com azimute 243'21'00" e distância de 509,14 metros até o Ponto
P552; daí, segue-se com azimute 192'01'33" e distância de 441,22
metros até o Ponto P553; daí, segue-se com azimute 158'50'01" e
distância de 47,58 metros até o Ponto P554; daí, segue-se com azimute
209'24'29" e distância de 70,69 metros até o Ponto P555; daí, segue-se
com azimute 223'56'01" e distância de 204,79 metros até o Ponto
P556; daí, segue-se com azimute 259'11'05" e distância de 71,78
metros até o Ponto P557; daí, segue-se com azimute 288"52'12" e
distância de 171,97 metros até o Ponto P558; daí, segue-se com
azimute 340'29'22" e distância de 119,77 metros até o Ponto P559;
daí, segue-se com azimute 14°11'22" e distância de 36,31 metros até
o Ponto P560; daí, segue-se com azimute 27'46'10" e distância de
51,06 metros até o Ponto P561; daí, segue-se com azimute 359'32'56"
e distância de 76,75 metros até o Ponto P562; daí, segue-se com
azimute 342'14'02" e distância de 146,04 metros até o Ponto P563;
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daí, segue-se com azimute 332'15'45" e distância de 75,63 metros até
o Ponto P564; daí, segue-se com azimute 328'15'52" e distância de
342,20 metros até o Ponto P565; daí, segue-se com azimute 349'02'32"
e dístância de 158,30 metros até o Ponto P566; daí, segue-se COm
azimute de 359'55'02" e distância de 131,46 metros até o Ponto P567;
daí, segue-se com azimute 28'52'35" e distância de 107,68 metros até
o Ponto P568; daí, segue-se com azimute 35'35'12" e distância de
143,06 metros até o Ponto P569; daí, segue-se com azimute 65'22'52"
e distância de 122,21 metros até o Ponto P570; daí, segue-se COm
azimute 26'26'58" e distância de 186,08 metros até o Ponto P571; daí,
segue-se com azimute 6'29'02" e distância de 397,52 metros até o
Ponto P572; daí, segue-se com azimute 340'28'20" e distância de
218,69 metros até o Ponto P573; daí, segue-se com azimute 326'22'42"
e distância de 250,78 metros até o Ponto P574; daí, segue-se com
azimute 7'27'49" e distância de 152,58 metros até o Ponto P575; daí,
segue-se com azimute 28'56'33" e distância de 137,66 metros até o
Ponto P576; daí, segue-se com azimute 11'26'01" e distância de
93,53 metros até o Ponto P577; dai, segue-se com azimute 32'03'19"
e distância de 68,34 metros até o Ponto P578; daí, segue-se com
azimute 66'01'14" e distância de 108,95 metros até o Ponto P579;
daí, segue-se com azimute 34°12'42" e distância de 77,71 metros
até o Ponto P580; daí, segue-se com azimute 80'05'11" e distância
de 129,24 metros até o Ponto P581; daí, segue-se com azimute
57'07'59" e distância de 185,71 metros até o Ponto P582; dai,
segue-se com azimute 115'04'03" distância de 66,39 metros até o
Ponto P583; daí, segue-se com azimute 68'48'23" e distância de
154,54 metros até o Ponto P584; daí, segue-se com azimute
54'19'15" e distância de 161,58 metros até o Ponto P585; daí,
segue-se com azimute 65'58'32" e distância de 107,75 metros até o
Ponto P586; daí, segue-se com azimute 78'34'12" e distância de
148,71 metros até o Ponto P587; daí, segue-se com azimute
62'55'05" e distância de 71,87 metros até o Ponto P588; daí,
segue-se com azimute 99'19'46" e distância de 111,40 metros até o
Ponto P589; daí, segue-se com azimute 58'13'58" e distância de
244,69 metros até o Ponto P590; daí, segue-se com azimute
82'17'53" e distância de 115,91metros até o Ponto P591; daí,
segue-se com azimute 32'42'34" e distância de 169,68 metros até o
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Ponto P592; daí, segue-se com azímute 342'10'22" e distância de
340,49 metros até o Ponto P593; daí, segue-se com azímute
325'58'22" e distância de 190,93 metros até o Ponto P594; daí, seguese com azimute 333'57'57" e distância de 129,34 metros até o Ponto
P595; daí, segue-se com azimute 316'05'39" e distância de 466,22
metros até o Ponto P596; daí, segue-se com azimute 334'22'40" e
distância de 161,10 metros até o Ponto P597; daí, segue-se com
azimute 312"51'04" e distância de 183,67 metros até o Ponto P598;
daí, segue-se com azimute 5"22'17" e distância de 41,02 metros até o
Ponto P599; daí, segue-se com azimute 345"24'18" e distância de
310,89 metros até o Ponto P600; daí, segue-se com azimute 22"07'10"
e distância de 266,03 metros até o Ponto P601; daí, segue-se com
azimute 21"55'43" e distância de 300,98 metros até o Ponto P602; daí,
segue-se com azimute 34'26'27" distância de 164,25 metros até o
Ponto P603; daí, segue-se com azimute 93'55'45" e distância de 243,28
metros até o Ponto P604; daí, segue-se com azimute 320"44'02" e
distância de 199,23 metros até o Ponto P605; daí, segue-se com
azimute 45'54'30" e distância de 500,84 metros até o Ponto P606; daí,
segue-se com azimute 35'52'53" e distância de 213,77 metros até o
Ponto P607; daí, segue-se com azimute 42"52'32" e distância de 806,34
metros até o Ponto P608; daí, segue-se com azimute 36'42'27" e
distância de 220,13 metros até o Ponto P609; daí, segue-se com
azimute 46"11'31" e distância de 438,52 metros até o Ponto P610; daí,
segue-se com azimute 78"03'28" e distância de 176,68 metros até o
Ponto P611; daí, segue-se com azimute 69"14'43" e distância de 210,15
metros até o Ponto P612; daí, segue-se com azimute 78'56'54" e
distância de 243,72 metros até o Ponto P613; daí, segue-se com
azimute 137"29'22" e distância de 107,60 metros até o Ponto P614; daí,
segue-se com azimute 114"28'13" e distância de 193,30 metros até o
Ponto P615; daí, segue-se com azimute 140"25'09"e distância de 328,17
metros até o Ponto P616; daí, segue-se com azimute 86"33'43"e distância
de 150,24 metros até o Ponto P617; daí, segue-se com azimute 162"52'26"
e distância de 268,85 metros até o Ponto P618; segue-se com azimute
181"29'51" e distância de 585,45 metros até o Ponto P619; daí, seguese com azimute 208"51'12" e distância de 602,96 metros até o Ponto
P620; daí, segue-se com azimute 72"30'59" e distância de 372,50
metros até o Ponto P621; daí, segue-se com azimute 157'39'14" e
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distância de 488,27 metros até o Ponto P622; daí, segue-se com
azimute 6'44'01' distância de 241,98 metros até o Ponto P623; daí
segue-se com azimute 332'35'06" e distância de 415,72 metros até ~
Ponto P624; daí, segue-se com azimute 44'04'50" e distância de 370,59
metros até o Ponto P625; daí, segue-se com azimute 101'43'48" e
distância de 117,71 metros até o Ponto P626; daí, segue-se com
azimute 140'21'56" e distância de 271,16 metros até o Ponto P627'
daí, segue-se com azimute 70'26'51" e distância de 226,04 metros até
o Ponto P628; daí, segue-se com azimute 87'16'16" e distância de 93,89
metros até o Ponto P629; daí, segue-se com azimute 113'23'35" e
distância de 95,53 metros até o Ponto P630; daí, segue-se com azimute
83'14'08" e distância de 322,79 metros até o Ponto P631; daí, segue-se
com azimute 55'46'50" e distância de 184,91 metros até o Ponto P632;
daí, segue-se com azimute 144'03'23" e distância de 175,28 metros até
o Ponto P633; daí, segue-se com azimute 174'05'50" e distância de
200,99 metros até o Ponto P634; daí segue-se com azimute 74'59'41"
e distância de 246,49 metros até o Ponto P635; daí, segue-se com
azimute 125'07'59" e distância de 258,03 metros até o Ponto P636;
daí, segue-se com azimute 139'02'39" e distância de 120,81 metros até
o Ponto P637; daí, segue-se com azimute 52'59'00" e distância de
259,86 metros até o Ponto P638; daí, segue-se com azimute 118'24'39"
e distância de 472,18 metros até o Ponto P639; daí, segue-se com
azimute 178'24'00" e distância de 554,01 metros até o Ponto P640;
daí, segue-se com azimute 223'12'10" e distância de 327,60 metros até
o Ponto P641; daí, segue-se com azimute 64'40'32" e distância de
247,23 metros até o Ponto P642; daí, segue-se com azimute 32'49'34"
e distância de 627,31 metros até o Ponto P643; daí, segue-se com
azimute 115'22'29" e distância de 268,87 metros até o Ponto P644;
daí, segue-se com azimute 95°32'52" e distância de 337,52 metros
até o Ponto P645; daí, segue-se com azimute 162'02'06" e distância de 271,01 metros até o Ponto P646; daí, segue-se com azimute
197'23'50" e distância de 212,64 metros até o Ponto P647; daí,
segue-se com azimute 192'07'57" e distância de 117,90 metros até o
Ponto P548; daí, segue-se com azimute 252'04'38" e distância de
129,14 metros até o Ponto P649; daí, segue-se com azimute 204'50'25"
e distância de 103,86 metros até o Ponto P650; daí, segue-se com
azimute 229'08'26" e distância de 326,11 metros até o Ponto P651;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5023-5213, novo 199.5.

5173
daí, segue-se com azimute 175'18'22" e distância de 505,93 metros até
o Ponto P652; daí, segue-se com azimute 123'02'16" e distância de
349,86 metros até o Ponto P653; daí, segue-se com azimute 108'14'55"
e distância de 468,70 metros até o Ponto P654; daí, segue-se com
azimute 75'09'57" e distância de 343,05 metros até o Ponto P655, daí,
segue-se com azimute 171'06'59" e distância de 821,79 metros até o
Ponto P656; daí, segue-se com azimute 209'18'03" e distância de
563,70 metros até o Ponto P657; daí, segue-se com azimute 246'02'02"
e distância de 217,38 metros até o Ponto P658; daí, segue-se com
azimute 98'01'05" e distância de 104,81 metros até Ponto P659; daí,
segue-se com azimute 146'18'18" e distância de 129,93 metros até o
Ponto P660; daí, segue-se com azimute 129'10'48" e distância de
380,03 metros até o Ponto P661; daí, segue-se com azimute 115'28'39"
e distância de 55,37 metros até o Ponto P662; daí, segue-se com
azimute 176'40'56" distância de 103,84 metros até o Ponto P663; daí,
segue-se com azimute 222'11'10" e distância de 226,29 metros até o
Ponto P664; daí, segue-se com azimute 206'18'47" e distância de
312,11 metros até o Ponto P665; daí, segue-se com azimute 217'19'33"
e distância de 226,26 metros até o Ponto P666; daí, segue-se com
azimute 125'40'28" e distância de 219,54 metros até o Ponto P667;
daí, segue-se com azimute 35'32'52" e distância de 185,66 metros até
o Ponto P668; daí, segue-se com azimute 87'34'22" e distância de
705,99 metros até o Ponto P669; daí, segue-se com azimute 68'03'51"
e distância de 106,83 metros até o Ponto P670; daí, segue-se com
azimute 95'22'35" e distância de 732,35 metros até o Ponto P671; daí,
segue-se com azimute 80'32'34" e distância de 239,91 metros até o
Ponto P672; daí, segue-se com azimute 55'41'33" e distância de 137,56
metros até o Ponto P673; daí, segue-se com azimute 43'02'39" e
distância de 365,04 metros até o Ponto P674; daí, segue-se com
azimute 136'53'06" e distância de 417,35 metros até o Ponto P675;
daí, segue-se com azimute 148'40'42" e distância de 278,45 metros até
o Ponto P676; daí, segue-se com azimute 126'16'12" e distância de
404,20 metros até o Ponto P677; daí, segue-se com azimute 143'46'52"
e distância de 272,17 metros até o Ponto P678; daí, segue-se com
azimute 112'55'40" e distância de 242,50 metros até o Ponto P679;
daí, segue-se com azimute 152'41'40" e distância de 250,56 metros até
o Ponto P680; daí, segue-se com azimute 174'33'59" e distância de
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170,56 metros até o Ponto P681; daí, segue-se com azimute 157'48'04"
e distância de 390,53 metros até o Ponto P682; daí, segue-se Com
azimute 185'18'55" distância de 312,30 metros até o Ponto P683; daí
segue-se com azimute 202'19'21" e distância de 303,96 metros até ~
Ponto P684; daí, segue-se com azimute 194'48'58" e distância de
153,26 metros até o Ponto P685; daí, segue-se com azimute 186'22'21"
e distância de 192,00 metros até o Ponto P686; daí, segue-se Com
azimute 166'19'59" e distância de 349,46 metros até o Ponto P687'
daí, segue-se com azimute 150'49'06" e distância de 227,90 metros até
o Ponto P688; daí, segue-se com azimute 140'53'14" e distância de
222,19 metros até o Ponto P689; daí, segue-se com azimute 149'34'44"
e distância de 257,35 metros até o Ponto P690; daí, segue-se COm
azimute 118'52'28" e distância de 206,55 metros até o Ponto P691;
daí, segue-se com azimute 102'49'06" e distância de 731,40 metros até
o Ponto P692; daí, segue-se com azimute 127'54'35" e distância de
278,30 metros até o Ponto P693; daí, segue-se com azimute 151'19'20"
e distância de 170,92 metros até o Ponto P694; daí, segue-se COm
azimute 201'20'12" e distância de 301,72 metros até o Ponto P695;
daí, segue-se com azimute 211'47'04" e distância de 298,35 metros até
o Ponto P696; daí, segue-se com azimute 188'34'21" e distância de
827,52 metros até o Ponto P697; daí, segue-se com azimute 179'06'43"
e distância de 209,73 metros até o Ponto P698; daí, segue-se cOm
azimute 88'38'28" e distância de 80,12 metros até o Ponto P699; daí,
segue-se com azimute 357'13'29" e distância de 202,40 metros até o
Ponto P700; daí, segue-se com azimute 10'14'49" e distância de 815,84
metros até o Ponto P701; daí, segue-se com azimute 24'20'54" e
distância de 618,12 metros até o Ponto P702; daí, segue-se com
azimute 330'35'42" e distância de 224,10 metros até o Ponto P703;
daí, segue-se com azimute 305'00'15" e distância de 285,29 metros até
o Ponto P704; daí, segue-se com azimute 69'57'04" e distância de
434,71 metros até o Ponto P705; daí, segue-se com azimute 80'12'21"
e distância de 309,62 metros até o Ponto P706; daí, segue-se com
azimute 86'24'21" e distância de 351,09 metros até o Ponto P707; daí,
segue-se com azimute 61'14'35" e distância de 481,40 metros até o
Ponto P708; daí, segue-se com azimute 72'36'12" e distância de 90,41
metros até o Ponto P709; daí, segue-se com azimute 74'45'56" e
distância de 296,12 metros até o Ponto P710; daí, segue-se com
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azimute 56'23'13" e distância de 241,14 metros até o Ponto P711; daí,
segue-se com azimute 52'55'04" e distância de 290,23 metros até o
Ponto P712; daí, segue-se com azimute 319"52'38" e distância de 49,73
metros até o Ponto P713; daí, segue-se com azimute 232'44'40" e
distância de 280,57 metros até o Ponto P714; daí, segue-se com
azimute 246'35'12" e distância de 510,67 metros até o Ponto P715;
daí, segue-se com azimute 253'05'25" e distância de 102,42 metros até
o Ponto P716; daí, segue-se com azimute 241'17'51" e distância de
136,92 metros até o Ponto P717; daí, segue-se com azimute 248'38'17"
e distância de 421,87 metros até o Ponto P718; daí, segue-se com
azimute 264'26'38" e distância de 248,20 metros até o Ponto P719;
daí, segue-se com azimute 267'43'02" e distância de 300,77 metros até
o Ponto P720; daí, segue-se com azimute 255'59'47" e distância de
589,75 metros até o Ponto P721; daí, segue-se com azimute 278'50'24"
e distância de 547,51 metros até o Ponto P722; daí, segue-se com
azimute 294'14'59" e distância de 203,79 metros até o Ponto P723;
daí, segue-se com azimute 329'00'03" e distância de 248,78 metros até
o Ponto P724; daí, segue-se com azimute 326'20'47" e distância de
213,06 metros até o Ponto P725; daí, segue-se com azimute 341'54'02"
e distância de 511,38 metros até o Ponto P726; daí, segue-se com
azimute 8'11'08" e distância de 217,45 metros até o Ponto P727; daí,
segue-se com azimute 358'39'41" e distância de 121,57 metros até o
Ponto P728; daí, segue-se com azimute 26'15'44" e distância de 497,47
metros até o Ponto P729; daí, segue-se com azimute 346'04'30" e
distância de 1.066,64 metros até o Ponto P730; daí, segue-se com
azimute 286'52'27" e distância de 260,46 metros até o Ponto P731;
daí, segue-se com azimute 31'25'25" e distância de 255,89 metros até
o Ponto P732; daí, segue-se com azimute 310'05'54" e distância de
386,54 metros até o Ponto P733; daí, segue-se com azimute 331'40'17"
e distância de 392,88 metros até o Ponto P734; daí, segue-se com
azimute 309"19'31" e distância de 435,50 metros até o Ponto P735;
daí, segue-se com azimute 263'57'42" e distância de 338,61 metros até
o Ponto P736; daí, segue-se com azimute 197'53'38" e distância de
265,16 metros até o Ponto P737; daí, segue-se com azimute 235'19'49"
e distância de 103,98 metros até o Ponto P738; daí, segue-se com
azimute 259°11'51" e distância de 207,76 metros até o Ponto P739;
daí, segue-se com azimute 280'20'22" e distância de 542,46 metros até
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o Ponto P740; daí, segue-se com azimute 268'35'16" e distância de
211,78 metros até o Ponto P741; daí, segue-se com azimute 250'19'49"
e distância de 111,08 metros até oPontoP742; daí, segue-se com azimute
279'13'23" e distância de 389,90 metros até o Ponto P743; daí, segue-se
com azimute 03'08'19" e distância de 322,22 metros até o Ponto P744;
daí, segue-se com azimute 31'50'38" e distância de 258,94 metros até o
Ponto P745; daí, segue-se com azimute 321'57'42" e distância de 246,55
metros até o Ponto P746; daí, segue-se com azimute 290'51'42" e distância de 350,56 metros até o Ponto P747; daí, segue-se com azimute
35'33'32" e distância de 736,44 metros até o Ponto P748; daí, segue-se
com azimute 351"06'50" e distância de 197,32 metros até o Ponto
P749; daí, segue-se com azimute 342"02'42" e distância de 231,36
metros até o Ponto P750; segue-se com azimute 356"58'06" e distância
de 434,52 metros até o Ponto P751; daí, segue-se com azimute
315°15'55" e distância de 383,22 metros até o Ponto P752; daí, seguese com azimute 240"05'06" e distância de 277,13 metros até o Ponto
P753; daí, segue-se com azimute 272"21'30" e distância de 462,44
metros até o Ponto P754; daí, segue-se com azimute 316"07'44" e
distância de 274,20 metros até o Ponto P755; daí, segue-se com
azimute 351'18'00" e distância de 214,53 metros até o Ponto P756;
daí, segue-se com azimute 38'06'34" e distância de 297,99 metros até o
Ponto P757; daí, segue-se com azimute 56'50'40" e distância de 110,62
metros até o Ponto P758; daí, segue-se com azimute 21OZ0'11" e distância
de 246,06 metros até o Ponto P759; daí, segue-se com azimute 41"30'38" e
distância de 317,87 metros até o Ponto P760; daí, segue-se com azimute
21'58'23" e distância de 101,66 metros até o Ponto P761; daí, segue-se com
azimute 66'16'59" e distância de 892,67 metros até o Ponto P762; daí,
segue-se com azimute 330'05'59" e distância de 74,95 metros até o Ponto
P763; daí, segue-se com azimute 252OZ3'20" e distância de 445,57 metros
até o Ponto P764; daí, segue-se com azimute 267"00'27" e distância de
366,64 metros até o Ponto P765; daí, segue-se com azimute 287'55'45" e
distância de 396,60 metros até o Ponto P766; daí, segue-se com azimute
303OZ9'56" e distância de 243,53 metros até o Ponto P767; daí, segue-se
com azimute 309"33'49" e distância de 159,72 metros até o Ponto
P768; daí, segue-se com azimute 45"19'56"e distância de 263,46 metros
até o Ponto P769; daí, segue-se com azimute 27"12'49" e distância de
229,98 metros até o Ponto P770; daí, segue-se com azimute 05"52'55"
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e distância de 475,60 metros até o Ponto P771; daí, segue-se com
azimute 206"42'35" e distância de 521,08 metros até o Ponto P772;
daí, segue-se com azimute 220"20'14" e distância de 428,40 metros até
o Ponto P773; daí, segue-se com azimute 287"33'37" e distância de
146,90 metros até o Ponto P774; daí, segue-se com azimute 292"04'24"
e distância de 672,42 metros até o Ponto P775; daí, segue-se com
azimute 349"12'40" e distância de 176,02 metros até o Ponto P776;
daí, segue-se com azimute 21"39'13" e distância de 265,10 metros até
o Ponto P777; daí, segue-se com azimute 229"23'34" e distância de
559,47 metros até o Ponto P778; daí, segue-se com azimute 298'01'37"
e distância de 332,91 metros até o Ponto P779; daí, segue-se com
azimute 291'01'11" e distância de 259,03 metros até o Ponto P780;
daí, segue-se com azimute 282'27'16" e distância de 243,39 metros até
o Ponto P781; daí, segue-se com azimute 306"58'21" e distância de
302,39 metros até o Ponto P782; daí, segue-se com azimute 185"17'32"
e distância de 277,11 metros até o ponto P783; daí segue-se com
azimute 336'05'46" e distância de 102,39 metros até o Ponto P784;
daí, segue-se com azimute 224'40'19" e distância de 61,76 metros até
o Ponto P785; daí, segue-se com azimute 283'26'04" e distância de
176,64 metros até o Ponto P786; daí, segue-se com azimute 275'10'18"
e distância de 228,75 metros até o ponto P787; daí, segue-se com
azimute 293'38'20" e distância de 198,24 metros até o Ponto P78i;\;
daí, segue-se com azimute 274'55'17" e distância de 129,51 metros até
o Ponto P789; daí, segue-se com azimute 03'29'35" e distância de
372,08 metros até o Ponto P790; daí, segue com azimute 330'00'25" e
distância de 390,26 metros até o Ponto P791; daí, segue-se com
azimute 301'43'46" e distância de 683,82 metros até o Ponto P792;
daí, segue-se com azimute 336'35'56" e distância de 159,05 metros até
o Ponto P793; daí, segue-se com azimute 28'30'04" e distância de
320,99 metros até o Ponto P794; daí, segue-se com azimute 05'06'16"
e distância de 265,93 metros até o Ponto P795; daí, segue-se com
azimute 100'29'06" e distância de 176,95 metros até o Ponto P796;
daí, segue-se com azimute 170'22'17" e distância de 222,71 metros até
o Ponto P797; daí, segue-se com azimute 100'06'22" e distância de
261,29 metros até o Ponto P798; daí, segue-se com azimute 87'53'00"
e distância de 495,18 metros até o Ponto P799; daí, segue-se com
azimute 289'13'01" e distância de 692,89 metros até o Ponto P800;
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daí, segue-se com azimute 337"50'36" e distância de 935,31 metros até
o Ponto P801; daí, segue-se com azimute 313"35'34" e distância de
859,02 metros até o Ponto P802; daí, segue-se com azimute 326"46'53"
e distância de 235,64 metros até o Ponto P803; daí, segue-se Com
azimute 333"13'25" e distância de 596,60 metros até o Ponto P804'
daí, segue-se com azimute 312"40'42" e distância de 521,36 metros até
o Ponto P805; daí, segue-se com azimute 299"26'32" e distância de
272,63 metros até o Ponto P806; daí, segue-se com azimute 327"35'46"
e distância de 106,25 metros até o Ponto P807; daí, segue-se Com
azimute 44"05'15" e distância de 139,40 metros até o Ponto P808; daí,
segue-se com azimute 03"00'39" e distância de 105,67 metros até o
Ponto P809; daí, segue-se com azimute 61'00'07" e distância de 254,30
metros até o Ponto P81O; daí, segue-se com azimute 41"36'37" e
distância de 512,57 metros até o Ponto P811; daí, segue-se com
azimute 66"42'06" e distância de 110,26 metros até o Ponto P812; daí,
segue-se com azimute 57"53'59" e distância de 121,47 metros até o
Ponto P813; daí, segue-se com azimute 95"11'49" e distância de 138,11
metros até o Ponto P814; daí, segue-se com azimute 41"12'08" e
distância de 319,72 metros até o Ponto P815; daí, segue-se com
azimute 302"27'25" e distância de 73,98 metros até o Ponto P816; daí,
segue-se com azimute 35"35'15" e distância de 68,19 metros até o
Ponto P817; daí, segue-se com azimute 73"16'25" e distância de 237,14
metros até o Ponto P818; daí, segue-se com azimute 31"22'46" e
distância de 155,75 metros até o Ponto P819; daí, segue-se COm
azimute 144"19'38" e distância de 143,58 metros até o Ponto P820;
daí, segue-se com azimute 94"42'09" e distância de 627,46 metros até
o Ponto P821; daí, segue-se com azimute 134"10'56" e distância de
440,87 metros até o Ponto P822; daí, segue-se com azimute 180"38'23"
e distância de 179,14 metros até o Ponto P823; daí, segue-se com
azimute 164"26'31 e distância de 125,38 metros até o Ponto P824; daí,
segue-se com azimute 146"24'11" e distância de 141,81 metros até o
Ponto P825; daí, segue-se com azimute 108"44'34" e distância de
245,98 metros até o Ponto P826; daí, segue-se com azimute 80"32'43"
e distância de 361,66 metros até o Ponto P827; daí, segue-se com
azimute 56"46'02" e distância de 690,93 metros até o Ponto P828; daí,
segue-se com azimute 129"15'03" e distância de 482,19 metros até o
Ponto P829; daí, segue-se com azimute 168"33'42" e distância de
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453,73 metros até o Ponto P830; daí, segue-se com azimute 0°12'50"
e distância de 546,81 metros até o Ponto P831; daí, segue-se com
azimute 309°35'25" e distância de 363,99 metros até o Ponto P832;
daí, segue-se com azimute 84'31'00" e distância de 223,32 metros até
o Ponto P833; daí, segue-se com azimute 51°21'57" e distância de
351,78 metros até o Ponto P834; daí, segue-se com azimute 129'45'05"
e distância de 160,09 metros até o Ponto P835; daí, segue-se com
azimute 55°18'08" e distância de 79,31 metros até o Ponto P836; daí,
segue-se com azimute 324°55'03" e distância de 149,11 metros até o
Ponto P837; daí, segue-se com azimute 274°17'19" e distância de
214,89 metros até o Ponto P838; daí, segue-se com azimute 239°44'03"
e distância de 259,89 metros até o Ponto P839; daí, segue-se com
azimute 258°51'52" e distância de 489,82 metros até o Ponto P840;
daí, segue-se com azimute 234°02'01" e distância de 581,22 metros até
o Ponto P841; daí, segue-se com azimute 258°01'08" e distância de
356,81 metros até o Ponto P842; daí, segue-se com azimute 342°23'44"
e distância de 470,31 metros até o Ponto P843; daí, segue-se com
azimute 310'45'04" e distância de 597,75 metros até o Ponto P844;
daí, segue-se com azimute 294'43'33" e distância de 563,89 metros até
o Ponto P845; daí, segue-se com azimute 31°43'02" e distância de
212,94 metros até o Ponto P846; daí, segue-se com azimute 20°36'18"
e distância de 239,85 metros até o Ponto P847; daí, segue-se com
azimute 93°51'23" e distância de 352,10 metros até o Ponto P848; daí,
segue-se com azimute 146°40'50" e distância de 174,91 metros até
Ponto P849; daí, segue-se com azimute 79°07'01" e distância de 407,14
metros até o Ponto P850; daí, segue-se com azimute 296'30'00" e
distância de 838,31 metros até o Ponto P851; daí, segue-se com
azimute 8'37'55" e distância de 319,68 metros até o Ponto P852; daí,
segue com azimute 355'10'15" e distância de 511,14 metros até o
Ponto P853; daí, segue-se com azimute 336°42'37" e distância de
474,66 metros até o Ponto P854; daí, segue-se com azimute 322°26'37"
e distância de 380,43 metros até o Ponto P855; daí, segue-se com
azimute 305'52'15" e distância de 375,66 metros até o Ponto P856;
daí, segue-se com azimute 55°56'51" e distância de 1.002,60 metros
até o Ponto P857; daí, segue-se com azimute 68'11'52" e distância de
1.044,60 metros até o Ponto P858; daí, segue-se com azimute
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se com azimute 180'12'41" e distância de 1.027,03 metros até o Ponto
P860; daí, segue-se com azimute 19'31'33" e distância de 841,03
metros até o Ponto P861; daí, segue-se com azimute 38'15'21" e
distância de 211,28 metros até o Ponto P862; daí, segue-se com
azimute 355'28'55" e distância de 431,48 metros até o Ponto P863·
daí, segue-se com azimute 275'59'15" e distância de 125,78 metros até
o Ponto P864; daí, segue-se com azimute 36'25'28" e distância de
528,07 metros até o Ponto P865; daí, segue-se com azimute 0'22'24"
e distância de 362,08 metros até o Ponto P866; daí, segue-se com
azimute 90'28'37" e distância de 317,19 metros até o Ponto P867; daí,
segue-se com azimute 128'19'42" e distância de 353,37 metros até o
Ponto P868; daí, segue-se com azimute 96'42'17" e distância de 241,62
metros até o Ponto P869; daí, segue-se com azimute 60'53'11" e
distância de 536,25 metros até o Ponto P870; daí, segue-se com
azimute 146'16'56" e distância de 413,10 metros até o Ponto P871;
daí, segue-se com azimute 85'04'42" e distância de 574,04 metros até
o Ponto P872; daí, segue-se com azimute 124'51'09" e distância de
983,09 metros até o Ponto P873; daí, segue-se com azimute 95'57'58"
e distância de 1.232,65 metros até o Ponto P874; daí, segue-se com
azimute 6'55'41" e distância de 99,98 metros até o Ponto P875; daí,
segue-se com azimute 287'01'35" e distância de 713,36 metros até o
Ponto P876; daí, segue-se com azimute 244'47'50" e distância de
260,74 metros até o Ponto P877; daí, segue-se com azimute 298"32'01
e distância de 776,18 metros até o Ponto P878; daí, segue-se com
azimute 12'02'30" e distância de 360,07 metros até o Ponto P879; daí,
segue-se com azimute 290'11'48" e distância de 95,56 metros até o
Ponto P880; daí, segue-se com azimute 253'50'46" e distância de
442,93 metros até o Ponto P881; daí, segue-se com azimute 291'48'01"
e distância de 915,75 metros até o Ponto P882; daí, segue-se com
azimute 235'37'07" e distância de 345,25 metros até o Ponto P883;
daí, segue-se com azimute 271'29'56" e distância de 299,36 metros até
o Ponto P884; daí, segue-se com azimute 316'38'35" e distância de
280,24 metros até o Ponto P885; daí, segue-se com azimute 255'41'00"
e distância de 256,23 metros até o Ponto P886; daí, segue-se com
azimute 343'53'29" e distância de 300,15 metros até o Ponto P887;
daí, segue-se com azimute 287'35'29" e distância de 421,80 metros até
o Ponto P888; daí, segue-se com azimute 342'29'02" e distância de
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570,19 metros até o Ponto P889; daí, segue-se com azimute 49'25'58"
e distância de 957,95 metros até o Ponto P890; daí, segue com azimute
62'27'00" e distância de 489,17 metros até o Ponto P891; daí, segue-se
com azimute 271"06'51" e distância de 1.197,42 metros até o Ponto
P892; daí, segue-se com azimute 332'52'48" e distância de 229,94
metros até o Ponto P893; daí, segue-se com azimute 79'15'46" e
distância de 36,50 metros até o Ponto P894; daí, segue-se com azimute
1'58'46" e distância de 174,86 metros até o Ponto P895; daí, segue-se
com azimute 313'57'38" e distância de 84,20 metros até o Ponto P896;
daí, segue-se com azimute 245'15'15" e distância de 90,02 metros até
o Ponto P897; daí, segue-se com azimute 223'18'55" e distância de
77,93 metros até o Ponto P898; daí, segue-se com azimute 279'44'35"
e distância de 194,35 metros até o Ponto P899; daí, segue-se com
azimute 322'02'50" e distância de 74,06 metros até o Ponto P900; daí,
segue-se com azimute 251'52'38" e distância de 253,56 metros até o
Ponto P901; daí, segue-se com azimute 293'44'06" e distância de
109,14 metros até o Ponto P902; daí, segue-se com azimute 328'54'40"
e distância de 243,59 metros até o Ponto P9Ü3; daí, segue-se com
azimute 282'02'57" e distância de 57,77 metros até o Ponto P904; daí,
segue-se com azimute 359'58'04" e distância de 408,95 metros até o
Ponto P905; daí, segue-se com azimute 285'21'09" e distância de
182,89 metros até o Ponto P906; daí, segue-se com azimute 338'44'21"
e distância de 66,52 metros até o Ponto P907; daí, segue-se com
azimute 35'12'33" e distância de 98,13 metros até o Ponto P908; daí,
segue-se com azimute 348'56'27" e distância de 105,72 metros até o
Ponto P909; daí, segue-se com azimute 36'26'37" e distância de 94,91
metros até o Ponto P910; daí, segue-se com azimute 87'29'26" e
distância de 225,65 metros até o Ponto P911; daí, segue-se com
azimute 143'28'39" e distância de 123,08 metros até o Ponto P912;
daí, segue-se com azimute 62'30'39" e distância de 93,16 metros até
o Ponto P913; daí, segue-se com azimute 345'55'26" e distância de
80,38 metros até o Ponto P914; daí, segue-se com azimute 295'18'07"
e distância de 65,12 metros até o Ponto P915; daí, segue-se com
azimute 318'40'50" e distância de 274,17 metros até o Ponto P916;
daí, segue-se com azimute 58'14'54" e distância de 224,90 metros até
o ponto P917; daí, segue-se com azimute 18'04'33" e distância de
308,69 metros até o Ponto P918; daí, segue-se com azimute 352'26'02"
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e distância de 193,06 metros até o Ponto P919; daí, segue-se Com
azimute 59'42'51" e distância de 221,35 metros até o Ponto P920; daí
segue-se com azimute 329'08'37" e distância de 91,44 metros até ~
Ponto P921; daí, segue-se com azimute 15'34'59" e distância de 77,35
metros até o Ponto P922; daí, segue-se com azimute 85'29'17" e
distância de 117,97 metros até o Ponto P923; daí, segue-se com
azimute 113'23'16" e distância de 72,74 metros até o Ponto P924; daí
segue-se com azimute 71'01'41" e distância de 118,08 metros até o
Ponto P925; daí, segue-se com azimute 347'09'44" e distância de
217,78 metros até o Ponto P926; daí, segue-se com azimute 264'35'07"
e distância de 104,30 metros até o Ponto P927; daí, segue-se COm
azimute 292"37'31" e distância de 114,04 metros até o Ponto P928;
daí, segue-se com azimute 10'15'57" e distância de 156,83 metros até
o Ponto P929; daí, segue-se com azimute 49"07'24" e distância de 32,94
metros até o Ponto P930; daí, segue-se com azimute 24"23'26" e
distância de 83,69 metros até o Ponto P931; daí, segue-se com azimute
280'14'10" e distância de 100,67 metros até o Ponto P932; daí, seguese com azimute 354'44'21" e distância de 67,07 metros até o Ponto
P933; daí, segue-se com azimute 90'50'13" e distância de 56,15 metros
até o Ponto P934; daí, segue-se com azimute 28'29'30" e distância de
80,87 metros até o Ponto P935; daí, segue-se com azimute 342"30'53"
e distância de 278,40 metros até o Ponto P936; daí, segue-se com
azimute 288"11'34" e distância de 102,53 metros até o Ponto P937;
daí, segue-se com azimute 236"33'34" e distância de 216,49 metros até
o Ponto P938; daí, segue-se com azimute 193'38'58" e distância de
33,05 metros até o Ponto P939; daí, segue-se com azimute 263"41'19"
e distância de 118,17 metros até o Ponto P940; daí, segue-se com
azimute 201'39'07" e distância de 112,42 metros até o Ponto P941;
daí, segue-se com azimute 116'17'28" e distância de 43,98 metros até
o Ponto P942; daí, segue-se com azimute 197"45'38" e distância de
78,19 metros até o Ponto P943; daí, segue-se com azimute 100'17'05"
e distância de 27,84 metros até o Ponto P944; daí, segue-se com
azimute 225'48'37" e distância de 102,02 metros até o Ponto P945;
daí, segue-se com azimute 282'23'20" e distância de 215,99 metros até
o Ponto P946; daí, segue-se com azimute 244"33'18" e distância de
191,25 metros até o Ponto P947; daí, segue-se com azimute 280"50'55"
e distância de 96,43 metros até o Ponto P948; daí, segue-se com
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azimute 311°27'40" e distância de 134,60 metros até o Ponto P949;
dai, segue-se com azimute 277"12'05" e distância de 294,92 metros até
o Ponto P950, ponto inicial assim achando-se descrito no polígono,
estando assim fechada a poligonal com 3.645,8320 (três mil e seiscentos e quarenta e cinco hectares, oitenta e três ares e vinte centiares).

Art. 29 As áreas pertencentes à União, ao Estado e ao Município
ficam excluidas da desapropriação de que trata este decreto.
Art. 3º O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo, para
efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

(94) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto,

crédito suplementar no valor de R$
2.412.220,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I', da Lei n" 9.109, de 10 de outubro de
1995,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto aos Orçamentos da União, de que trata a Lei
nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 2.412.220,00 (dois
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milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos e vinte reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
diversos e diretamente arrecadados.

Art. 3º Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das diversas entidades da Administração Indireta, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2', da Lei
n? 9.109, de 10 de outubro de 1995, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1995, pág. 18804.

(95) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
1.545.818,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 69 , incisos I, alínea a, e Il, da Lei n" 9.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n° 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.545.818,00 (um
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milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais),
para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos
Anexos III e N deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1995, págs. 18804/18805.

(96) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, créditos suplementares no valor de R$ 2.205.413,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no inciso II, do art. 6', da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República e do
Ministério das Relações Exteriores, créditos suplementares no valor
de R$ 2.205.413,00 (dois milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos
e treze reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
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Art. 2!} Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1995; 1749 da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1995, págs. 18805/18806.

(97) DECRETO DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 11.099.599,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na alínea a, inciso I, do art. 6º, da Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 11.099.599,00 (onze milhões,
noventa e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 24.11.1995, pégs. 19062119063.

(98) DECRETO DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Despor-

to, crédito suplementar no valor de R$
41.240,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1s Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 41.240,00
(quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita da Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, conforme
indicado nos Anexos III e IV deste decreto.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 24.11.1995, pág. 19063.

(99) DECRETO DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$
1.894.649,00, para reforço de dotações COnsignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n? 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n" 8.980, de 19 dejaneiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 1.894.649,00 (um
milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e
nove reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.

Art. 2C! Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art.. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da Administração indireta, conforme indicado nos Anexos III e IV deste decreto.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 24.11.1995, págs. 19063/19066.

(100) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1995
Retifica o Decreto de 28 de 'agosto de
1991, que declarou de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóveis urbanos que
menciona, situados na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 52, inciso XXIV, da
Constituição, combinados com os arts. 5', alínea h, e 6' do Decreto-Lei
n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956, e tendo em vista o que consta dos Processos GM n"
2.545, de 1991, e GM n? 3.355, de 1991, do Ministério da Justiça,
DECRETA:

Art. I" Fica retificado o Decreto de 28 de agosto de 1991, publicado no Diário Oficial da União do dia 29 seguinte, Seção I, págs.
17935 e 17936, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis urbanos, com benfeitorias, situados na Cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, destinados ao funcionamento da Seção Judiciária da Justiça Federal naquela Unidade da Federação, com o objetivo de, no inciso 11 do art. 1º, excluir a parte, incluída

por engano, de propriedade da Sociedade Beneficente e Recreativa
XX de Setembro, medindo 781,89m2 (setecentos e oitenta e um
vírgula oitenta e nove metros quadrados) e localizado no pavimento
loja do Edifício Cidade de Florianópolis, na Rua Arciprestes Paiva, n"
15, esquina com a Rua Vidal Ramos, naquela Capital, consignando,
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para tanto, que a área de 7.281,99m2 (sete mil, duzentos e oitenta e
um vírgula noventa e nove metros quadrados) deve ser considerada
de 6.500,10m2 (seis mil e quinhentos vírgula dez metros quadrados)
e que a fração ideal correspondente a 34,158% (trinta e quatro vírgula
cento e cinqüenta e oito por cento) deve ser tida como de 32,81% (trinta
e dois vírgula oitenta e um por cento).
Art. 2' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(101) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública) para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Cesp - Companhia Energética
de São Paulo, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vísta o disposto
na alínea c, do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Pirassununga (Petrobrás) - Derivação da LT Porto FerreiralRio Claro I, em 138 kV, com origem entre as torres 224 e 225 da
linha de transmissão Porto FerreiralRio Claro I, e término na subestação Pirassununga, localizada nos Municípios de Pirassununga e
Porto Ferreira, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha
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de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n''
48100.002384/95-19.
Art. 29 Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.

Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4!? Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(102) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na alínea c, do art. 151 do Decreto n'' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I" Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada SE Lins - SE Cafelândia (I" etapa), em 138 kV, no trecho
compreendido entre as estruturas 1-8 (nova) e 5-1 (nova), localizada
no Município de Lins, Estado de São Paulo, necessária à passagem
de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n" 48100.002337/95-21.
Art. 2 9 Fica reconhecida a conveniência de instituição da servi-

dão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1',
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão previs-

ta neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(1l):5023-5213, novo 1995.

5193
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(l03) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFLJ, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c, do art. 151, do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo um trecho da linha de transmissão
denominada Garça-Marília-Lins, em 69 kV, no trecho compreendido
entre as estruturas 25.5 (nova) e 29.1 (nova) localizada no Município
de Marília, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto de planta constantes do Processo n?
48100.002724/95-67.

Art. 2R Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
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Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. P
limitarão seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica ti concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(104) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão cuiministratiua,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c, do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa variável de
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trinta metros a cinqüenta metros de largura, tendo como eixo o ramal
de linha de transmissão para a subestação Eucatex, em 138 kV, com
origem na estrutura de derivação n? 11-2 (nova) do ramal de linha de
transmissão para a subestação Duratex, e término na subestação
Eucatex, localizada no Município de Botucatu, Estado de São Paulo,
necessária à passagem de linha de transmissão conforme projeto e
planta constantes do Processo n? 48100.000986/94-51.

Art. 2° Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1°
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 59 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 1749 da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
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(105) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associe.
ciio Brasileira de Amparo a Criança S. C
(Abraci), com sede na Cidade de São Paulo,
e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. I'
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Brasileira de Amparo a Criança S.C (Abraci), com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 64.917.83410001-49 (Processo MJ n'' 19.809/94-34);
Associação Cultural Avelino A. Vieira, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n'' 81.399.065/0001-53
(Processo MJ nº 11.482/95-33);
Associação de Defesa da Criança e do Adolescente, com sede na
Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 26.135.533/0001-74 (Processo MJ n" 14.066/95-13);
Fundação Felice Rosso, com sede na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'' 17.214.149/0001-76
(Processo MJ nº 14.914195-12);
Rede Feminina de Combate ao Câncer, com sede na Cidade de
São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
nº 78.484.920/0001-10 (Processo MJ n' 24.470/94-14);
Konrad-Adenauer-Stiftung E. V., com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 67.632.240/0001-00
(Processo MJ n" 15.916/95-83).
Art. 2º As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
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tividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5() do Decreto
n" 50.517/61, que regulamenta a Lei n" 91135.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(106) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$
1.784.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995) em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.784.000,00 (um
milhão, setecentos e oitenta e quatro mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pãgs. 19526/19527.

(107) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União) em
favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 2.440.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei n? 9.117, de 23 de outubro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 2.440.000,00 (dois milhões, quatrocentos
e quarenta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacional.

Art. 3º Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
Receita do Senado Federal, na forma do Anexo II deste decreto.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO de 29.11.1995, pág.

19527.

(108) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 24.346,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 24.346,00 (vinte e quatro
mil, trezentos e quarenta e seis reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art.2!:! Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO de 29.11.1995, pág. 19528.
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(109) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$2.455.728,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n° 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$2.455.728,00 (dois
milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e vinte e
oito reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo Il deste decreto, no montante especificado.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra

o anexo está publicado no DO de 29.11.1995, pág.

19528.
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(110) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de
R$2.647.952,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$2.647.952,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinqüenta e dois
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3º Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da Administração indireta, conforme indicado nos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 101'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 29.11.1995, págs. 19528/19530.
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(111) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu_
rídade Social da União crédito suplementar
no valor de R$68.816.692,OO, em favor dos
Ministérios daAgricultura, do Abastecimen,
to e da Reforma Agrária e da Previdência e
Assistência Social) para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n" 9.123, de l' de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
e da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
total de R$68.816.692,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e dois reais), para atender à programação indicada no anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, na
forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 29.11.1995, págs.1953ü1l9531
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(112) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$1.100.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pég. 19531.

(113) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Marinha, crédito euplemerüar no oalor de R$41.672.960,OO,para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 69 , inciso I, alínea a e inciso Il, da Lei n"
8.980, de 19 de janeiro de 1995,

DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de R$41.672.960,00 (quarenta e um milhões,
seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, págs. 19531/19532.

(114) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$3.688.061,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6<:l, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):5023-5213, novo 1995.

5205
crédito suplementar no valor de R$3.688.061,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, sessenta e um reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, págs. 19532/19533.

(115) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito euplementar no valor de R$230.000,OO,para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2 Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pág. 19533.

(116) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Operações Oficiais de Crédito Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$220.295.933,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$220.295.933,00 (duzentos e vinte milhões,
duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e três reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua .publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pég. 19533.

(117) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$88.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I" da Lei n' 9.118, de 25 de outubro de
1995,
DECRETA:
Art. I'' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$88.000,00
(oitenta e oito mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
constante do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2', da Lei n"
9.118, de 25 de outubro de 1995, no montante especificado.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.11.1995, pág. 19534.

(118) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Operações Oficiais de Crédito -Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$370.367.263,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$370.367.263,00 (trezentos e setenta milhões,
trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 28 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 29.11.1995, pág. 19534.

(119) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Adamanüna, com sede na Cidade
de Adamantina, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n? 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
n" 664194 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, conforme
consta do Processo n? 23123.006153/94-23, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Adamantina, mantida pela Fundação Educacional de Adamantina,
com sede na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(120) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, créditos adicionais no valor de
R$5.315.601.510,OO, para os fins que especi-

fica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.130, de 23 de novembro de 1995,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciãrio e
Executivo, créditos suplementares no valor de R$ 5.315.551.489,00
(cinco bilhões, trezentos e quinze milhões, quinhentos e cinqüenta e
um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), para atender:
I - à programação indicada no Anexo I deste decreto, mediante o cancelamento das dotações orçamentárias constantes do
Anexo lI;
II - à programação indicada no Anexo lII, que tem como
compensação o excesso de arrecadação das receitas do Tesouro N acional e o superávit financeiro da União apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1994, nos termos do art. 43, § 1', incisos I e lI,
da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Na programação de que trata este artigo consta
o valor de R$462.101.343,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões,
cento e um mil, trezentos e quarenta e três reais), referentes às
transferências intragovernamentais.

Art. 2' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde, crédito especial
no valor de R$50.021,00 (cinqüenta mil e vinte e um reais), para
atender à programação indicada no Anexo IV deste decreto, cuja
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compensação decorre do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, nos termos do art. 43, § 1', inciso Il, da Lei n" 4.320,
de 17 de março de 1964.

Art. 3' Fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, inclusive entre Orgãos'e Poderes, até o limite de vinte por cento
da programação a que se refere o art. I" deste decreto, para atender
despesas com Pessoal e Encargos Sociais da União.
Art. 4' Independentemente da autorização de que. trata o item
a, inciso I, art. 6', da Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, fica
autorizada a abertura de créditos suplementares para atendimento
de despesas com Pessoal e Encargos Sociais da União, para cada
subprojeto ou subatividade, até o limite de vinte por cento de seu valor
total, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação
parcial de dotações autorizadas por lei, destinadas a outras Despesas
Correntes e Despesas de Capital, até o limite de vinte por cento do
subprojeto ou subatividade objeto de anulação.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica
a dotações para Outras Despesas Correntes e Despesas de Capital
aprovadas por lei, a partir de 20 de outubro de 1995.

Art. 5' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta e
Fundos, conforme demonstrado nos Anexos V e VI deste decreto.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 29.11.1995, págs. 19535/19599.
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(121) DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Siderúrgica da Amazônia
(Siderama) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' do Decreto-Lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de 1979
e na Lei n" 9.088, de 21 de agosto de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Siderúrgica da Amazõnia (Siderama), em R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais).
Art. 2' É a União autorizada a renunciar ao direito de preferência na subscrição de novas ações, oriundas do aumento de capital
mencionado no artigo anterior, em benefício da Siderurgia Brasileira
S.A. (Siderbrás) (em liquidação), que poderá promover a subscrição,
até o montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante assunção de obrigações da Siderama.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
(122) DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995
Torna sem efeito a revogação do Decreto
nº 99.010, de 2 de março de 1990, e dá nova
redação ao seu art. 1'!.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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nos arts. 47 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n" 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e conforme consta do
Processo n? 23123.004326/94-79, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I" Fica tornada sem efeito a revogação do Decreto n"
99.010, de 2 de março de 1990, passando o seu art. I" a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, licenciatura plena, com habilitações em Administração
Escolar, para exercício nas escolas de 1s e 2 graus, Orientação
Educacional, Magistério das Matérias Pedagógicas do 2' grau,
Educação Pré-Escolar, e Supervisão Escolar, para exercício nas
escolas de I" e 2' graus, a ser ministrado pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Itumbiara, mantida pela Fundação de Ensino Superior de Itumbiara, com sede na Cidade de
Itumbiara, Estado de Goiás."
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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REPUBLICAÇÃO

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(51) DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 1995 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$
2.603.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

Republicação do Anexo I ao Decreto de 15 de setembro de
1995, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 2.603.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento, publicado no Diário Oficial da União de 18 de setembro
de 1995, Seção I, página 14354, por ter saído com incorreção no que
concerne à fonte de recurso.
ANEXOI
R$l,OO
Crédito Suplementar

Anexo

Seguridade
Suplementação

(*) Publicado no DO de 18.9.1995 (v. Coleção das Leis, Brasília, 187(9): 5095, set.

1995).
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Códirro

25101.130750428.2004

Especificação

Natureza Fonte

Valor

Ministério da Fazenda

2.603.000

Ministério da Fazenda

2.603.000

Assistência Médica e
Odontológica a Servidores

2.603.000
3.4.90.93 151 2.603.000

25101.130750428.2004.0005

Assistência Médica e
Odontológica a Servidores

2.603.000
3.4.90.93

151 2.603.000

ToW

8.603.000

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5215-5216, novo 1995.

RETIFICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.179, DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1995 (*)
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

Retificação
Onde se lê:
«Art. 3º Nas reorganizações societárias decorrentes de processos de incorporação, fusão e cisão ocorridos no âmbito do Programa
de que trata o art. I" não se aplica o disposto nos arts. 230 e 254, § 1',

da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .»
Leia-se:
«Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
Programa de que trata o art. 1º não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.»
(") Publicada naDO de 6.11.1995 (pãg. 4741, deste volume).
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.180, DE
10 DE NOVEMBRO DE 1995 (*)
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4. 728, de 14 de julho de 1965.

Retificação
Na página 18076, l' coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.181, DE
13 DE NOVEMBRO DE 1995 (**)
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1 º da Lei n" 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos reRTU), a transferir à Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrene) recursos para pagamento de pessoal.

Retificação
Na página 18217, 1" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra.
(*) Publicada no DO de 13.11.1995 (pág. 4743, deste volume),
(*"') Publicada noDO de 14.11.1995 (pág. 4744, deste volume),
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DECRETO NÃO NUMERADO
(38) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995 (')
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sagrado Coração de Jesus, Juruva, Esperança,

Gleba Iracema I e TI, Iracema,Rio Furquim e
GlebaContinental, conhecidoscomo Gleba Iracema, situado no Município de Arípuorui,
Estado do Mato Grosso, e dá outras providências.

Retificação
Na página 18081, I" coluna, na epígrafe, onde se lê:
PORTARIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995

Leia-se:
DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995.

(*)

Publicado no DO de 13.11.1995 (pág. 5080, deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(11):5217-5219, novo 1995.
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EMENDA CONSTITUCIONAL
Emenda Constitucional- Dá nova redação ao art. 177 da Constituição
Federal, alterando e inserindo parágrafos. Publicada no DO de 10 de
novembro de 1995
;...............................................

4703

9.122 - Lei de 1Q de novembro de 1995 -Altera a redação do art. 59 da Lei
nº 8.931, de 22 de setembro de 1994, que «dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária anual de 1995 e dá outras
providências». Publicada no DO de 3 de novembro de 1995...................

4705

9.123 - Lei de 1 de novembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$
68.816.692,00, para os fms que especifica. Publicada no DO de 3 de
novembro de 1995.

4706

9.124 - Lei de 12 de novembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos dos Podres Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos
adicionais até o limite de R$ 922.593.453,00 para os fins que especifica.
Publicada no DO de 3 de novembro de 1995............................................

4707

9.125 - Lei de 7 de novembro de 1995 - Institui o ano de 1995 como o Ano
Zumbi dos Palmares, em homenagem ao tricentenário de sua morte.
Publicada no DO de 8 de novembro de 1995............................................

4708

9 -

LEIS

2

9.126 - Lei de 10 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a aplicação da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), sobre empréstimos concedidos com
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos Fundos de Investimentos do
Nordeste e da Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do
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Espírito Santo, e com recursos das Operações Oficiais de Crédito, altera
dispositivos da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de novembro de 1995..

4709

9.127 - Lei de 16 de novembro de 1995 - Altera a redação do art. 332 do
Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Publicada no DO de 17 de novembro de 1995.

4714

9.128 - Lei de 16 de novembro de 1995 - Denomina Rodovia Ingo Hering
o trecho da rodovia federal BR-47ü compreendido entre a Cidade de
Navegantes e a Divisa SCIRS, no Estado de Santa Catarina. Publicada
no DO de 17 de novembro de 1995.

4715

9.129 - Lei de 20 de novembro de 1995 - Autoriza o parcelamento do
recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica, e determina outras providências. Publicada no DO de 21 de novembro de 1995.............

4716

9.130 - Lei de 23 de novembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais até o limite de R$ 5.315.601.510,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 24 de novembro de 1995.

4719

9.131 - Lei de 24 de novembro de 1995 -Altera dispositivos da Lei n" 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências. Publicada no DO
de 25 de novembro de 1995. Edição Extra......

4721

9.132 - Lei de 27 de novembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o limite de &$ 331.360,00 e crédito suplementar no valor de R$
1.219.988,00 para os fins que especifica. Publicada no DO de 28 de
novembro de 1995.

4728

9.133 - Lei de 27 de novembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça
crédito suplementar no valor de R$ 158.108,00 para os fins que especifica. Publicada noDO de 28 de novembro de 1995.

4729

9.134 - Lei de 27 de novembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos da União, em favor da Presidência da República e do
Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$
17.100.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 28 de
novembro de 1995.

4730

9.135 - Lei de 28 de novembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito especial até o limite de R$ 3.000.000,00, para os fins
que especifica. Publicada noDO de 29 de novembro de 1995.....

4730
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9.136 - Lei de 28 de novembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União.em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 14.130.708,00 para os fins que
especifica. Publicada no DO de 29 de novembro de 1995
.

4731

9.137 -

Lei de 28 de novembro "de 1995 - Autoriza Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor da Câmara dos Deputados, créditos suplementares no valor
de R$ 20.422.000,00 para os fins que especifica. Publicada no DO
de 29 de novembro de 1995
.

4732

9.138 - Lei de 29 de novembro de 1995 - Dispõe sobre o crédito rural, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1995.

4733

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.178 - Medida Provisória de I'" de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades fmanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 3 de novembro de 1995..

4739

1.179 - Medida Provisória de 3 de novembro de 1995 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 6 de novembro de 1995.
Retificada no DO de 7 de novembro de 1995. ..

4741
5217

1.180 - Medida Provisória de 10 de novembro de 1995 - Acrescenta parágrafo ao art. da Lei n'' 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada noDO
de 13 de novembro de 1995..
..
Retificada no DO de 14 de novembro de 1995.
..
~

4743
5218

1.181 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1995 - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. I'"da Lei n" 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens) recursos para pagamento
de pessoal. Publicada noDO de 14 de novembro de 1995.
Retificada no DO de 20 de novembro de 1995.

4744
5218

1.182 - Medida Provisória de 17 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n? 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre privatização de instituições cujas ações sejam
desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e dá outras
providências. Publicada no DO do dia 18 de novembro de 1995. Edição
Extra. .

4745

1.183 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 -Institui a Taxa de
duros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos
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do Fundo de Participação Plô-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências.
Publicada no DO de 24 de novembro de 1995.
..

4748

1.184 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 -Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenha de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências
Publicada no DO de 24 de novembro de 1995.

4752

1.185 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 - Dispõe sobre
os quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de novem-

bro de 1995.

4755

1.186 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 24 de novembro de 1995..

4760

1.187 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 -Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei n° 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 1º do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de
novembro de 1995..

4761

1.188 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 -Altera as Leis nss
8.019, de 11 de abril de 1990, e8.212, de 24 de julho de 1991, edáoutras
providências. Publicada no DO de 24 de novembro de 1995.

4771

1.189 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 - Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de novembro de 1995.

4772

1.190 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada noDO de 24 de novembro de 1995

4776

1.191 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 - Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos
do setor sucroalcooleiro. Publicada no DO de 24 de novembro de 1995.

4803

1.192 - Medida Provisória de 23 de novembro de 1995 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 24 de novembro de 1995. ..

4806

1.193 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dá nova redação
ao art. 2º da Lei n? 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de
25 de novembro de 1995. Edição Extra......

4812
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1.194 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 25 de novembro de 1995. Edição
Extra.

4813

1.195 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Altera a redação
de dispositivos das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911,
de 11 de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá
outras providências. Publicada no DO de 25 de novembro de 1995.
Edição Extra.
..
,

4814

1.196 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no
DO de 25 de novembro de 1995. Edição Extra.

4821

1.197 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Altera a Lei n"
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 25 de novembro de 1995. Edição Extra.

4835

1.198 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada noDO de 25 de novembro
de 1995. Edição Extra.

4845

1.199 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre
crédito rural, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de
novembro de 1995. Edição Extra.
.

4846

1.200 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Reduz o imposto
de importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 25 de novembro de 1995. Edição Extra.

4848

1.201 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofins nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de
novembro de 1995. Edição Extra.

4855

1.202 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da
Lei n" 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada
no DO de 25 de novembro de 1995. Edição Extra.

4857

1.203 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
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consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n? 8.177, de
1n de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera
o art. 3" da Lei n'' 8.249/91. Publicada naDO de 25 de novembro de 1995.
Edição Extra.

4861

1.204 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 25 de novembro de 1995.
Edição Extra

4863

1.205 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 27 de novembro de 1995.

4865

1.206 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 - Dá nova redação
ao § S" do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 27 de novembro de 1995...

4871

1.207 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 -Acresce parágrafo
ao art. 57 da Lei n'' 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de novembro de 1995.. .

4872

1.208 - Medida Provisória de 24 de novembro de 1995 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de novembro de 1995..

4872

1.209 - Medida Provisória de 28 de novembro de 1995 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de novembro
de 1995..........

4879

1.210 - Medida Provisória de 28 de novembro de 1995 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas, existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de novembro
de 1995..

4886

1.211 - Medida Provisória de 28 de novembro de 1995 -Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET), para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 29 de novembro de 1995.

4889

1.212 - Medida Provisória de 28 de novembro de 1995 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PISIPASEP, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de novembro de 1995..

4893
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RESOLUÇÕES
56 -

Resolução de 10 de novembro de 1995 - Autoriza o Estado da
Paraíba a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o
limite previsto no art. 42 da Resolução n" 11, de 1994, do Senado
Federal, e a contratar operação de crédito junto ao Banco BMC S.A.,
na valor de R$ 46.188.735,76 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta
e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Publicada no DO de 13 de novembro de 1995.

4901

57 -

Resolução de 10 de novembro de 1995 - Autoriza a União a
executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, no valor equivalente
a até U8$ 5,000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos à substituição da dívida
mobiliária interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos. Publicada no DO de 13 de novembro de 1995.

4903

58 -

Resolução de 17 de novembro de 1995 - Suspende a execução do § 2"
do art. 12do Decreto-Lei n" 1.866, de 9 de março de 1981, bem como do
caput do art. 1" e seu § 2Q , e do art. 2", do Decreto n" 85.952, de 29 de
abril de 1981. Publicada no DO de 20 de novembro de 1995.

4905

Resolução de 29 de novembro de 1995 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no valor
de até US$ 99,000,000.00, para frnanciamento parcial do projeto de
descentralização do transporte ferroviário metropolitano de Belo Horizonte. Publicada no DO de 30 de novembro de 1995.

4906

59 -

DECRETOS LEGISLATIVOS
137 -

138 -

139 -

Decreto Legislativo de 10 de novembro de 1995 - Aprova os textos
dos Acórdãos, por Troca de Notas, de 1" e 2 de junho de 1994, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai, que modificam e complementam o Acordo, celebrado entre
os dois Governos, em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma
segunda ponte sobre o Rio Paraná. Publicado naDO de 13 de novembro

de 1995. .

4897

Decreto Legislativo de 10 de novembro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios
Limítrofes, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 1" de
setembro de 1994. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995. .

4898

Decreto Legislativo de 10 de novembro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo para Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtados, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
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140 -

Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 1Q de setembro de
1994. Publicado no DO de 30 de novembro de 1995.

4899

Decreto Legislativo de 10 de novembro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo, por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda o
Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a
Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras, de 18 de março de
1993, entre o Brasil e a França. PublicadonoDO de 30 de novembro de
1995..

4900

DECRETOS
1.687 - Decreto de 6 de novembro de 1995 - Altera o Estatuto da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Publicado no DO de 7 de
novembro de 1995.

4909

1.688 - Decreto de 6 de novembro de 1995 - Altera a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidentes sobre o produto que indica.
Publicado no DO de 7 de novembro de 1995......

4912

1.689 - Decreto de 7 de novembro de 1995 - Promulga o Convênio de
Seguridade Social, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Espanha, de 16 de maio de 1991. Publicado no
DO de 8 de novembro de 1995.

4912

1.690 - Decreto de 7 de novembro de 1995 - Promulga o Acordo sobre
Serviços Aéreos, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Federação da Rússia, de 22 de janeiro de 1993. Publicado
no DO de 8 de novembro de 1995.

4913

1.691 - Decreto de 8 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a incorporação
da Telecomunicações Aeronáuticas S.A. (Tasa) à Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).Publicado no DO de 9 de
novembro de 1995. .

4914

1.692 - Decreto de 9 de novembro de 1995 -Fixa os preços mínimos básicos
e os valores de financiamento para os produtos agrícolas da safra de
verão 1995/96. Publicado no DO de 10 de novembro de 1995..

4915

1.693 - Decreto de 9 de novembro de 1995 - Altera valores constantes do
Anexo ao Decreto n'' 1.664, de 9 de outubro de 1995, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeir-a do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de
novembro de 1995.
.

4918

1.694 - Decreto de 13 de novembro de 1995 - Cria o Sistema Nacional de
Informações da Pesca e Aqüicultura (Sinpesq) e dá outras providências.
Publicado no DO de 14 de novembro de 1995. ....

4919
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1.695 - Decreto de 13 de novembro de 1995 - Regulamenta a exploração
de aqüicultura em águas públicas pertencentes à União e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1995
.

4920

1.696 - Decreto de 13 de novembro de 1995 - Cria a Câmara de Políticas
dos Recursos Naturais, do Conselho de Governo. Publicado no DO de
14 de novembro de 1995
.

4922

1.697 - Decreto de 13 de novembro de 1995 - Cria o Grupo-Executivo do
Setor Pesqueiro (Gespe) e dá outras providências. Publicado no DO de
14 de novembro de 1995.
.
..
.

4923

1.698 - Decreto de 13 de novembro de 1995 - Delega competência ao
Ministro de Estado da Justiça para a prática dos atos que menciona.
Publicado no DO de 14 de novembro de 1995....
..
.

4925

1.699 - Decreto de 14 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 5, Setor
da Indústria Química, entre Brasil, Argentina , Chile, Uruguai e
Venezuela, de 30 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 16 de
novembro de 1995.

4926

1.700 - Decreto de 14 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30
de dezembro de 1994. Publicado no DO de 16 de novembro de 1995 ....

4927

1.701 - Decreto de 14 de novembro de 1995 - Dá nova redação ao art. 2~ do
Decreto n" 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o afastamento do País de servidores civis da Administração Pública Federal.
Publicado no DO de 16 de novembro de 1995
..

4928

1.702 - Decreto de 16 de novembro de 1995 - Altera as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos
que enumera. Publicado no DO de 17 de novembro de 1995 ......

4929

1.703 - Decreto de 17 de novembro de 1995 - Promulga a Conversão
número 141, da Organização Internacional do Trabalho, relativa às
Organizações de Trabalhadores Rurais e sua Função no Desenvolvimento Econômico e Social adotada em Genebra, em 23 de junho de
1975. Publicado no DO de 20 de novembro de 1995
..

4929

1.704 - Decreto de 17 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo. Adicional sobre Infrações e Sanções ao Acordo de Alcance
Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, de 15 de abril de 1994.
Publicado no DO de 20 de novembro de 1995.
.
.

4930

1.705 - Decreto de 17 de novembro de 1995 - Promulga o Acordo de
Cooperação para a Prevenção do Uso Indevidq, e Combate ao Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo
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tina, de 26 de maio de 1993. Publicado no DO de 20 de novembro de
1995.

4931

1.706 - Decreto de 17 de novembro de 1995 - Remaneja cargos em comissão entre o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
e a Fundação Alexandre de Gusmão e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de novembro de 1995.

4932

1. 707 - Decreto de 17 de novembro de 1995 - Delega ao Ministro de Estado
da Fazenda a competência para alterar a forma de fixação da taxa de
câmbio, para fins de cálculo do imposto de importação. Publicado no
DO de 20 de novembro de 1995.

4933

1.708 - Decreto de 20 de novembro de 1995 - Remaneja cargos em comissão entre o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
e a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Publicado no DO de 21 de novembro de 1995....

4934

1.709 - Decreto de 20 de novembro de 1995 - Declara de preservação
permanente as florestas e demais formas de vegetação autóctone situadas no imóvel que menciona. Publicado no DO de 22 de novembro de

1995.. .

4934

1.710 - Decreto de 22 de novembro de 1995 -Promulga o Acordo, por Troca
de Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependente do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Austrália, de 22 de agosto de 1994. Publicado no DO de 23 de
novembro de 1995.

4935

1.711 - Decreto de 22 de novembro de 1995 - Aprova o Regulamento da
Ordem do Mérito Cultural, instituída pelo art. 34 da Lei n" 8.313, de 23
de dezembro de 1991. Publicado no DO de 23 de novembro de 1995..

4936

1.712 - Decreto de 22 de novembro de 1995 - Prorroga e transfere a
concessão de que trata o Decreto n" 88.015, de 3 de janeiro de 1983.
Publicado no DO de 23 de novembro de 1995.

4941

1.713 - Decreto de 22 de novembro de 1995 -Altera os valores constantes
do Anexo ao Decreto n'' 1.664, de 9 de outubro de 1995, que dispõe sobre
a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União. Publicado no DO de 23 de novembro de 1995..

4944

1.714 - Decreto de 23 de novembro de 1995 - Dá nova redação ao art. 9~ do
Decreto n" 89.588, de 26 de abril de 1984, que dispõe sobre o Instituto
de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Publicado no
DO de 24 de novembro de 1995. .

4946

1.715 - Decreto de 23 de novembro de 1995 - Dá nova redação ao art. 9~ e
ao Anexo IH do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) aprovado
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pelo Decreto n? 90.608, de 4 de dezembro de 1995. Publicado no DO de
24 de novembro de 1995.

4946

1.716 - Decreto de 24 de novembro de 1995 - Dispõe sobre os procedimentos para escolha e nomeação de membros do Conselho Nacional de
Educação, de que trata o art. 82 da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de
1961. Publicado no DO de 27 de novembro de 1995

4949

1.717 - Decreto de 24 de novembro de 1995 - Estabelece procedimentos
para prorrogação das concessões dos serviços públicos de energia elétrica de que trata a Lei ns 9.074, de 7 de julho de 1995, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1995. .

4950

1.718 - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Aprova o regulamento do
Serviço de Televisão a Cabo. Publicado no DO de 29 de novembro de
1995.

4961

1.719 - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Aprova o Regulamento de
Outorga de Concessão ou Permissão para Exploração de Serviços de
Telecomunicações em Base Comercial que menciona. Publicado no DO
de 29 de novembro de 1995.

4991

1.720 - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Altera dispositivos do Regulamento dos Serviços de Radiofusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795,
de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
Publicado no DO de 29 de novembro de 1995

5009

1.721 - Decreto de 28 de novembro de 1995 -Promulga o Acordo-Quadro
de Cooperação, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Conselho das Comunidades Européias, de 29 de junho de 1992. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995

5019

1.722 - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a execução dos
Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil, Ar~
gentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela, de 27 de junho de 1995.
Publicado no DO de 29 de novembro de 1995..

5020

1.723 - Decreto de 29 de novembro de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 30 de
novembro de 1995.

5021

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

(2) -

Decreto de 31 de outubro de 1995 - Autoriza o Incra a doar ao
Município de Sena Madureira (AC) o Lote ne 12, da Gleba Mário Lobão
parte A. Publicado no DO de l!O de novembro de 1995.

5023

Decreto de 31 de outubro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 74.360.140,00, para reforço de dotações consigna-
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das nos vigentes orçamentos. Publicado noDO de 12 de novembro de

1995.

5025

(3) -

Decreto de 31 de outubro de 1995 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no
valor de R$ 2.313.703.640,00, para os fins que especifica. Publicado no
DO de 1{} de novembro de 1995.

5026

(4) -

Decreto de r:o de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais no
valor de R$ 922.593.453,00, para os fms que especifica. Publicado no
no de 3 de novembro de 1995.

5027

(5) -

Decreto de 1Q de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais no valor
de R$ 2.889.369.503,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 3 de novembro de 1995.

5028

Decreto de 1Q de novembro de 1995 - Reconhece como do interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital
social do Banco Bamerindus do Brasil S.A. Publicado no DO de 3 de
novembro de 1995.
.

5029

(6) -

(7) -

Decreto de 1Q de novembro de 1995 - Autoriza o Incra a doar ao
Município de Diamante D'Oeste (PR) o Lote 3-E da Gleba 2 -3~ parte
do imóvel Colônia Rio Quarto. Publicado no DO de 3 de novembro de

1995....

5030

(8) -

Decreto de 1Q de novembro de 1995 - Autoriza o Incra doar ao
Município de Cruzeiro do Sul (AC) os Lotes 16A e 16B, da Gleba São
Pedro, Setor 1. Publicado noDO de 3 de novembro de 1995..

5031

(9) -

Decreto de 1a de novembro de 1995 - Autoriza o lncra a doar ao
Município de Cerejeiras (RO) o Lote n" 49, da Gleba 17, do Núcleo
Urbano do Distrito de Pimenteiras. Publicado no DO de 3 de novembro

de 1995..

5033

(10) -

Decreto de P de novembro de 1995 - Autoriza o lncra a doar ao
Município de Guaraniaçu (PR) lotes comunitários do imóvel Catanduvaso Publicado no DO de 3 de novembro de 1995..

5035

(11) -

Decreto de 6 de novembro de 1995 - Declara luto oficial. Publicado
no DO de 7 de novembro de 1995.

5051

(12) -

Decreto de 6 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 120.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 7 de novembro de 1995......

5051

(13) -

Decreto de 6 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ciência e
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Tecnologia e do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no
valor de R$ 6.592.720,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de novembro de 1995.......

5052

Decreto de 6 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 3.068.700,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 7 de novembro de 1995

5053

Decreto de 6 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 3.922.922,00, e crédito especial até o limite de
R$ 11.118.618,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 7 de novembro de 1995.

5054

(16) -

Decreto de 6 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$ 4.528.453,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de
7 de novembro de 1995.
.

5055

(17) -

Decreto de 6 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 103.212.383,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 7 de novembro de 1995.

5056

(18) -

Decreto de 7 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, com sede na Cidade
de Alvorada do Sul (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 8 de
novembro de 1995.
.

5057

(19) -

Decreto de 9 de novembro de 1995 - Cria o Programa Brasileiro de
Design e o Comitê Executivo para sua orientação e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de novembro de 1995.

5058

(20) -

Decreto de 9 de novembro de 1995 -Dispõe sobre o Comitê Nacional
da Qualidade e Produtividade e dá outras providências. Publicado no
DO de 10 de novembro de 1995

5060

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Abre, ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 1.949.160,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 13
de novembro de 1995.
.

5062

(22) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 315.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.
.

5063

(23) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor

(14) -

(15) -

(21) -
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de R$ 1.303.147,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.............

5064

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$1.264,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.

5065

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 12.291.774,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995. o..

5065

Decreto de 10 de novembro de 1995 -Transfere para a Radiouale Rádio e Televisão Vale do Farinha Ltda. as concessões outorgadas à
Rádio Ribamar Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora em
onda média, em Pindaré-Mirim e São Luís, e onda tropical em São Luís,
no Estado do Maranhão. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.

5066

(27) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 -c-Restabelece o título de utilidade
pública federal das entidades que menciona. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1995.

5067

(28) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente Virgínia Crivelenti, com sede na Cidade de
Altinópolis, e outras entidades. Publicado no DO de 13 de novembro de

(24) -

(25) -

(26) -

(29) -

1995.

5068

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Glória, situado no Município de Santa luzia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1995.

5070

(30) -Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Planalto,
situado no Município de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de
(31) -

(32) -

1995. .

5071

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Tanquinho, situado no Município de Quexeramobim, Estado do Ceará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.

5072

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pedra Branca, situado no Município de Miraima, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1995..............

5073
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5235
(33) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, os imóveis rurais constituídos pelos
Quinhões 01, 07 e OS da Fazenda Novo Horizonte, situado no Município
de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO
de 13 de novembro de 1995.
..
..

(34) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Francisco, situado no município de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de

1995.

..

..

(35) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Massangana, situado nos Municípios de Cruz do Espírito Santo e Sapé;
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1995
.

(36) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Camaragibe, situado no Município de Camaragibe, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de

1995

..

5074

5075

5076

5077

(37) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Poço
Riacho das Flores, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará,
e dá outras providências. Publicado naDO de 13 de novembro de 1995.

5078

(38) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sagrado
Coração de Jesus, Juruva Esperança, Gleba Iracema I e lI, Iracema,
Rio Furquim e Gleba Continental, conhecidos como Gleba Iracema,
situado no Município de Aripuanã, Estado do Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995
.
Retificado no DO de 14 de novembro de 1995.
..
.

5080
5219

(39) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia, situado no Município de Araçagi, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1995.
.
.

5081

(40) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Tapuia, situado no Município de Amaraji, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências. Publicado na DO de 13 de
novembro de 1995.
.
.

5082

(41) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
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Bonito, Patrimônio e Molungu, ou Fazenda Itajaí-Mirim, situado no
Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995. ..... .

5083

(42) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pau-Roxo e
Vigário, situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de
1995.
.
.

5084

(43) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Guariba / Antinha, situado no Município de Perdizes, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro

(44) -

(45) -

(46) -

de 1995..

5085

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Tereza! Lynei, situado nos Municípios de Miraíma e Sobral,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1995.

5087

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Córrego do
Quixinxé, situado no Município de Ocara, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.

5088

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
Tamanduá, situado no Município de Timbó Grande, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências. Publicado noDO de 13 de novembro

de 1995.

5089

(47) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Humaitá,
situado no Município de Timon, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.

5090

(48) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Angicos, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.
..

5091

(49) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Bárbara, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.

5092

(50) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins -de reforma agrária, o imóvel rural denominado Córrego do
Quixinxé, situado no Município de Ocara, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995. .....

5093
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5237
(51) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Jacurutu, situado no Município de Canindé, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.
.
.

5095

(52) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Córregodo
Quixinxé, situado no Município de Ocara, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995
.

5096

(53) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Luzia, situado no Município de Perdizes, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro

.

5097

(54) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Córrego do
Quixinxé, situado no Município de Ocara, Estado do Ceará, e dá outras
providencias. Publicado naDO de 13 de novembro de 1995
.

5098

(!)5) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, ao imóvel rural conhecido como Córrego
do Quixinxé, situado no Município de Ocara, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995
.

5099

(56) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olho
D'Água, situado no Município de Apuiarés, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995
.

5100

(57) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social, par
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Erva
Moura, situado no Município de Pentecoste, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995 ..

5101

(58) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bom
Vergel, situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995 .

5102

(59) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Varjão _._- Data
Mangaba, situado no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995
.

5103

(60) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o móvel denominado Sitio Olho D'Água
do Nobre ou Fazenda Vieira, situado no Município de Morada Nova,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1995.
.
.

5104

~~%
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5238
(61) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelos Lotes nvs
43,55,57 e 59 (parte) - da Gleba n" l,da ColôniaG -c-Apucaraninha,
conhecidos como Fazenda Mandaçaia, situado no Município de Londrina, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 13
de novembro de 1995.
.

5106

(62) -

Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Riacho Seco e Bela Vista, situado no Município de Alto Santo, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado naDO de 13 de novembro
de 1995

5107

(63) -

Decreto de 13 de novembro de 1995 - Cancela a autorização para
funcionar na República Federativa do Brasil, concedida à empresa
Eaton Corporation sob a denominação social de Eaton Corporation do
Brasil. Publicado no DO de 14 de novembro de 1995.

5108

(64) -

Decreto de 13 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
1.200.000.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 14 de
novembro de 1995.. .

5109

(65) -

Decreto de 13 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho,
crédito suplementar no valor de R$ 5.249.716,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de
novembro de 1995

5110

(66) -

Decreto de 13 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 30.940.856,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 14 de novembro
de 1995..
.

5111

Decreto de 14 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
de R$ 581.457,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 16 de novembro de 1995.....

5111

(68) -

Decreto de 14 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
5.297.658,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações
consignada-s no vigente orçamento. Publicado naDO de 16 de novembro
de 1995

5112

(69) -

Decreto de 14 de novembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$
3.989.483,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 16 de novembro de 1995.

5113

(67) -
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5239
(70) -

Decreto de 14 de novembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor total de R$ 3.194.720,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 16 de no"
vembro de 1995.

5114

(71) -

Decreto de 14 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
de R$ 4.693.774,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 16 de novembro de 1995.

5115

(72) -

Decreto de 14 de novembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$
5.681.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de novembro de 1995.
.

5116

(73) -

Decreto de 16 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 40.979.098,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de novembro de 1995. .........

5117

(74) -

Decreto de 16 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 17.087.434,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de novembro de 1995........

5118

Decreto de 17 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento.do
Curso de Ciências Econômicas da Faculdade Salvador de Ciências
Econômicas, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. Publicado no DO de 18 de novembro de 1995. Edição Extra. ...

5119

(76) -

Decreto de 17 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Administração e
Ciências Contábeis de São Roque, com sede na Cidade de São Roque,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 18 de novembro de 1995.
Edição Extra.

5120

(77) -

Decreto de 17 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis, da União das Escolas Superiores do Vale
do Ivaí, com sede na Cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná. Publicado
noDO de 18 de novembro de 1995. Edição Extra.

5121

Decreto de 17 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciência da Computação das Faculdades Integradas Maria
Thereza, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no DO de 18 de novembro de 1995. Edição Extra...............

5121

(75) -

(78) -

(79) -

Decreto de 17 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito da Faculdade de Direito de Três Lagoas, com sede na
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Cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado no
DO de 18 de novembro de 1995. Edição Extra. .

5122

Decreto de 17 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana, na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo. Publicado
no DO de 18 de novembro de 1995. Edição Extra.

5123

Decreto de 20 de novembro de 1995 - Institui Grupo de Trabalho
interministerial, com a finalidade de desenvolver políticas para a
valorização da População Negra, e dá outras providências. Publicado
,...............
no DO de 21 de novembro de 1995

5124

Decreto de 20 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Medicina Veterinária das Faculdades Integradas Riopretense, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 21 de novembro de 1995.

5126

Decreto de 20 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, com sede
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 21 de novembro de 1995.
.

5127

(84) - Decreto de 20 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências e Tecnologia de -Ioinville, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina. Publicado no DO de 21 de novembro de 1995. ........

5128

(80) -

(81) -

(82) -

(83) -

(85) -

Decreto de 20 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade de Ciências Administrativas e
Contábeis Urubupungá, com sede na Cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 21 de novembro de 1995.............

5128

(86) - Decreto de 20 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Paranaíba, com sede
na Cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do SuL Publicado no
DO de 21 de novembro de 1995.

5129

(87) - Decreto de 20 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis do Vale do Ribeira, com
sede na Cidade de Registro, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
21 de novembro de 1995..

5130

(88) - Decreto de 21 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras de Fernandópolis, com sede na Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 22 de novembro de 1995.

5131

(89) - Decreto de 21 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências e Letras de
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5241
Fernandópolis, com sede na Cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 22 de novembro de 1995.

5132

(90) -

Decreto de 22 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 23
de novembro de 1995.

5132

(91) -

Decreto de 22 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 23
de novembro de 1995.

5138

(92) - Decreto de 22 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 23
de novembro de 1995.

5142

(93) - Decreto de 22 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 23
de novembro de 1995.

5150

(94) - Decreto de 22 de novembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 2.412.220,00 para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de novembro de 1995. ....

5183

{95} - Decreto de 22 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.545.818,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de novembro de

1995.

5184

(96) - Decreto de 22 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República e do Ministério das
Relações Exteriores, créditos suplementares no valor de R$
2.205.413,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de novembro de 1995. .

5185

(97) - Decreto de 23 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 11.099.599,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de novembro de 1995..

5186

(98) -

Decreto de 23 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 41.240,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de novembro de

1995...

5187
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5242
(99) - Decreto de 23 de novembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 1.894.649,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de novembro de 1995.
(100) -

5188

Decreto de 27 de novembro de 1995 - Retifica o Decreto de 28 de
agosto de 1991, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis urbanos que menciona, situados na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado noDO de 28 de novembro

de 1995..............

5189

(101) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp
- Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.
..

5190

(102) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.

5191

(103) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para ílns de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.

5193

(104) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.

5194

(105) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação Brasileira de Amparo a Criança S.C (Abrací), com sede na
Cidade de São Paulo, e outras entidades. Publicado no DO de 29 de
novembro de 1995.

5196

(106) -

Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 1.784.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 29 de novembro
de 1995..............................

5197

(107) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 2.440.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.............

5198

(108) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
de R$ 24.346,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995..

5199
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5243
(109) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 2.455.728,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 29 de novembro
de 1995.

5200

(110) -Decreto de 28 de novembro de 1995 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 2.647.952,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.........

5201

(111) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
68.816.692,00, em favor dos Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 29 de novembro de 1995
".....

5202

(112) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 1.100.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 29 de novembro
de 1995.

5203

(113) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
valor de R$ 41.672.960,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995....

5203

(114) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 3.688.061,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.. .

5204

(115) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 230.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.

5205

(116) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 220.295.933,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995. .

5206

(117) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 88.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de
1995.

5207
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5244
(118) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 370.367.263,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.

5208

(119) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Adamantina, com sede na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 29 de novembro de 1995.
.

5209

(120) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais no valor
de R$ 5.315.601.510,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 29 de novembro de 1995.

5210

(121) - Decreto de 29 de novembro de 1995 - Autoriza o aumento do capital
social da Companhia Siderúrgica da Amazônia (Siderama) e dá outras
providências. Publicado no DO de 30 de novembro de 1995. . .

.5212

(122) - Decreto de 29 de novémbro de 1995 - Torna sem efeito a revogação
do Decreto n" 99.010, de 2 de março de 1990, e dá nova redação ao seu
art. 12. Publicado no DO de 30 de novembro de 1995.

5212

REPUBLICAÇÃO
DECRETO NÃO NUMERADO
(5l}-Decreto de 15 de setembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 2.603.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de setembro de 1995 e
republicado no DO de 23 de novembro de 1995.
.

5215

RETIFICAÇÕES
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.179 -Medida Provisória de 3 de novembro de 1995 -Dispõe sobre medidas
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de novembro de 1995...........
Retificada no DO de 7 de novembro de 1995.......
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4741
5217

5245
1.180 - Medida Provisória de lO de novembro de 1995 - Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei li" 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada no
DO de 13 de novembro de 1995.......................................
Retificada no DO de 14 de novembro de 1995.

4743
5218

1.181-Medida Provisória de 13 de novembro de 1995 -Dá nova redação ao
parágrafo único do art. F da Lei n" 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumintrens) recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 14 de novembro de 1995.
Retificada no DO de 20 de novembro de 1995.

4744
5218

DECRETO NÃO NUMERADO
(38) - Decreto de 10 de novembro de 1995 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sagrado Coração
de Jesus -Iuruva, Esperança, Gleba Iracema I e Il, Iracema, Rio Furquim e Gleba Continental, conhecidos como Gleba Iracema, situado no
Município de Aripuanã, Estado do Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1995.
Retificado no DO de 14 de novembro de 1995.

5080
5219

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5221-5245, novo 1995.

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA DE LARANJEIRAS. LARANJEIRAS (SE)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.
(27) Decreto de 10 de novembro de 1995 .

5067

ACORDO - QUADRO DE COOPERAÇÃO
-

Brasil e Conselho das Comunidades Européias.
Decreto n~l. 721, de 28 de novembro de 1995

5019

ACORDO COMERCIAL N' 5, NO SETOR DA INDÚSTRIA QUíMICA
- Vigésimo Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Chile,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n 21.699, de 14 de novembro de 1995.

4926

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE
- Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Argentina.
Bolívia. Chile. Paraguai. Peru e Uruguai.
Decreto n~ 1.704, de 17 de novembro de 1995.

4930

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÓMICA N' 18
-

Décimo Terceiro Protocolo Adicional. Brasil. Argentina. Paraguai e
Uruguai.
Decreto n" 1.700, de 14 de novembro de 1995.

4927

CoI.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5248
ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO
E COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS
- Promulgação. Brasil e Argentina.
Decreto n" 1.705, de 17 de novembro de 1995.

4931

ACORDO PARAA CONSERVAÇÃODAFAUNAAQUÁTICANOS CURSOS
DOS RIOS LIMÍTROFES
- Brasil e Paraguai. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n Q 138, de 10 de novembro de 1995.

4898

ACORDOPARAACONSTRUÇÃO DE UMA SEGUNDA PONTE SOBRE O
RIO PARANÁ
- Modificação. Complementação. Acordos, por Troca de Notas, de 1"
e 2 de junho de 1995. Brasil e Paraguai. Textos - Aprovação.
Decreto Legislativo n'! 137, de 10 de novembro de 1995.

4897

ACORDO PARAARESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ROUBADOS OU FURTADOS
- Brasil e Paraguai. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n'! 139, de 29 de novembro de 1995.

4899

ACORDO SOBRE COOPERAÇÁO ADMINISTRATIVA MÚTUA PARA A
PREVENÇÃO, A PESQUISA E A REPRESSÃO ÁS INFRAÇÕES
ADUANEIRAS
-

Emenda. Acordo, por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994.
Brasil e França. Texto - Aprovação.

Decreto Legislativo n'! 140, de 29 de novembro de 1995.

4900

ACORDOSOBRESER~ÇOSAÉREOS

-

Promulgação. Brasil e Rússia.
Decreto n?1.690, de 7 de novembro de 1995.

4913

ACORDO, POR TROCA DE NOTAS, SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR PARTE DE DEPENDENTES DO
PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO E
TÉCNICO
-

Promulgação. Brasil e Austrália.

Decreto

n~

1.710, de 22 de novembro de 1995.

ACORDOS DE ALCANCE PARCIAL DE NATUREZA COMERCIAL
- Brasil. Argentina. Chile. México. Uruguai e Venezuela.
Decreto n" 1.722, de 28 de novembro de 1995.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

4935

5020

5249
AÇÚCAR
- Abastecimento. Estoque.

Medida Provisória n Q 1.191, de 23 de novembro de 1995

.

4803

ADICIONAL AO FRETE PARAARENOVAÇÃO DO FUNDO DAMARINHA
MERCANTE (AFRMM)

-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.208, de 24 de novembro de 1995.

4872

ADMINISTRAÇÃO
- Curso de graduação - Autorização.
Pereira Barreto (SP). Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Urubupungá.
(85) Decreto de 20 de novembro de 1995. o,,

5128

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
-

Cargo em comissão. Função gratificada. Quantitativo.
Medida Provisória n'.! 1.210, de 28 de novembro de 1995. .....
Contrato. Licitação. Normas. Legislação - alteração.
Medida Provisória n'.! 1.207, de 24 de novembro de 1995.
Créditos. Cadastro - Regulamentação.
Medida Provisória n" 1.209, de 28 de novembro de 1995.

4886
4872
4879

Entidade - Extinção - Dissolução. Encargos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n~ 1.206, de 24 de novembro de 1995.

4871

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
-

Cargo em comissão - Criação - Reclassificação.
Medida Provisória n 2 1.185, de 23 de novembro de 1995.

4755

ÁGUAS PÚBLICAS
- Aqüícultura - Exploração.

Decreto n'l 1.695, de 13 de novembro de 1995.

4920

Abastecimento. Estoque. Exportação
Medida Provisória n'-' 1.191, de 23 de novembro de 1995.

4803

ÃLCOOL
-

AQÜICULTURA
-

Exploração. Águas públicas.
Decreto n~ 1.695, de 13 de novembro de 1995

.

4920

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5250
-

Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro (Gespe).

Decreto n~ 1.697, de 13 de novembro de 1995.
Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aqüicultura (Sinpesq)

- criação. Fundação IBGE.
Decreto n'-' 1.694, de 13 de novembro de 1995.

4923

4919

ÁREA DE SEGURANÇA NACIONAL
-

Município. Prefeito protempore - Nomeação. Legislação ração.
Resolução n" 58, de 17 de novembro de 1995.

Alte~

4905

ARGENTINA
-

Acordo Comercial n" 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo

Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela.
-

-

-

-

Decreto n" 1.699, de 14 de novembro de 1995.
Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Bolívia.
Chile. Paraguai. Peru e Uruguai.
Decreto n" 1.704, de 17 de novembro de 1995.."
Acordo de Complementação Econômica Nº 18. Décimo Terceiro
Protocolo Adicional. Brasil. Paraguai e Uruguai.
Decreto n!' 1. 700, de 14 de novembro de 1995.
Acordo de Cooperação para a Prevenção do Uso Indevido e Combate
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas promulgação. Brasil.
Decreto n Q 1.705, de 17 de novembro de 1995.
Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial. Brasil. Chile.
México. Uruguai e Venezuela.
Decreto n" 1. 722, de 28 de novembro de 1995.

4926

4930

4927

4931

5020

ASSISTÊNCIA SOCIAL
-

Organização. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.186, de 23 de novembro de 1995.

4760

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIRGÍNIA CRlVELENTI. ALTINÓPOLIS
(SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5068

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AMPARO À CRIANÇA S.C (ASRACI).
SÃO PAULO (SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(l05) Decreto de 28 de novembro de 1995.
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5196

5251
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AVELINO A. VIEIRA. CURITIBA (PR)
-

Utilidade Pública - Declaração.

(105) Decreto de 28 de novembro de 1995.
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN. SÃO
PAULO (SP)
-

5196

Utilidade Pública - Declaração.

(18) Decreto de 7 de novembro de 1995.

5957

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JUIZ
DE FORA (SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.

(105) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5196

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA. ALVORA.OA DO SUL (PR)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(18) Decreto de 7 de novembro de 1995 ..

5057

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À
INFÀNCIA DE NIOAQUE. NIOAQUE (MS)
- Utilidade Pública - Restabelecimento.
(27) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5067

ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DOS ROTARIANOS DE PARAÍSO DO
NORTE. PARAÍSO DO NORTE (PR)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995

5068

.

ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES DA ESCOLA PARA SURDOS
EPHETA. CURITIBA (PR)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995

..

5068

ATIVIDADE REMUNERA.OA
- Corpo diplomático. Dependente. Acordo - Promulgação. Brasil e
Austrália.
Decreto n" 1.710, de 22 de novembro de 1995.

4935

ATO INTERNACIONAL
- Acordo - Quadro de Cooperação. Brasil e Conselho das Comunidades Européias.
Decreto tv'L,721, de 28 de novembro de 1995.

5019

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5252
-

Acordo Comercial D" 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Chile, Uruguai. Venezuela.
Argentina.
Decreto n'! 1.699, de 14 de novembro de 1995.
Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional 'Ierrestre. Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Argentina. Bolívia. Chile. Paraguai. Peru e Uruguai.

4926

Decreto n" 1.704, de 17 de novembro de 1995.
Acordo de Complementação Econômica N'! 18. Décimo Terceiro
Protocolo Adicional. Brasil. Argentina. Paraguai e Uruguai.

4930

Decreto n'! 1.700, de 14 de novembro de 1995
,.....................
Acordo de Cooperação para a Prevenção do U 50 Indevido e Combate
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas promulgação. Brasil e Argentina.

4927

-

Decreto n" 1.705, de 17 de novembro de 1995. ....
Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios
Limítrofes. Brasil e Paraguai.

4931

-

Decreto Legislativo n" 138, de 10 de novembro de 1995.

4898

Acordo para a Restituição de Veículos Automotores Roubados ou
Furtados. Brasil.
Decreto Legislativo n'! 139, de 29 de novembro de 1995.

4899

-

Acordo sobre Serviços Aéreos - Promulgação. Brasil e Rússia.
Decreto n" 1.690, de 7 de novembro de 1995.

4913

-

Acordo, por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda
o Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras. Brasil e
França.
Decreto Legislativo n'! 140, de 29 de novembro de 1995.

4900

-

Acordo, por Troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico - Promulgação. Brasil e Austrália.
Decreto n!!l. 710, de 22 de novembro de 1995.
.
Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial. Brasil. Argentina. Chile. México. Uruguai e Venezuela.

-

-

-

-

4935

Decreto n'! 1.722, de 28 de novembro de 1995.

5020

Acordos, por Troca de Notas, de l!' e 2 de junho de 1994, que
modificam e complementam o Acordo para a construção de uma
segunda ponte sobre o Rio Paraná. Brasil e Paraguai.
Decreto Legislativo n Q 137, de 10 de novembro de 1995.

4897

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5253
-

Convenção n" 141 da Organização Internacional do Trabalho Promulgação.
Decreto n" 1.703, de 17 de novembro de 1995.
Convênio de Seguridade Social- Promulgação. Brasil e Espanha.
Decreto n~ 1.689, de 7 de novembro de 1995.

4912

AUSTRÁLIA
- Acordo, por Troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico - Promulgação. Brasil.
Decreto nrl. 710, de 22 de novembro de 1995. .

4935

-

4929

B
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.
- Capital social. Participação estrangeira.
(6) Decreto de 1° de novembro de 1995.

5029

BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO. GOVERNADOR VALADARES (MG)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(18) Decreto de 7 de novembro de 1995.

5057

BENS E SERVIÇOS
- Programa Brasileiro do Design - Criação.
(19) Decreto de 9 de novembro de 1995.

5058

BOLíVIA
- Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Argentina. Chile. Paraguai. Peru e Uruguai.
Decreto n° 1.704, de 17 de novembro de 1995.

4930

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)
-

Regulamentação.
Medida Provisória n'! 1.209, de 28 de novembro de. 1995.

4879

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-.5299, novo 1995.

5254
CADIN use CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS

cÂMARA DE POLÍTICAS DOS RECURSOS NATURAIS
Criação. Conselho de Governo.
Decreto n" 1.696, de 13 de novembro de 1995.
Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro (Gespe).
Decreto n'~ 1.697, de 13 de novembro de 1995.

4922
4923

cÂMARA DOS DEPUTADOS
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(22) Decreto de la de novembro de 1995. .
Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
Lei n'.! 9.137, de 28 de novembro de 1995.

CAPITAL SOCIAL
- Aumento. Companhia Siderúrgica da Amazônia (Síderama)
(121) Decreto de 29 de novembro de 1995
.
- Participação estrangeira. Banco Bamerindus do Brasil S.A.
(6) Decreto de 1<;' de novembro de 1995.
CARGO EM COMISSÃO
- Criação. Ministério da Fazenda.
Medida Provisória u" 1.185, de 23 de novembro de 1995.
Criação. Reclassificação. Advocacia-Geral da União.
Medida Provisória n" 1.185, de 23 de novembro de 1995.
Quantitativo.
Medida Provisória n." 1.210, de 28 de novembro de 1995.
- Remanejamento
Fundação Alexandre de Gusmão.
Decreto n c 1. 706, de 17 de novembro de 1995.
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Decreto n'.! 1.7.08, de 20 de novembro de 1995. .
.
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Decreto n" 1.723, de 29 de novembro de 1995.
CARVÃO VEGETAL
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Alíquota - Redução.
Decreto n'.! 1.688, de 6 de novembro de 1995.
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5063

4732

5212
5029

4755
4755
4886

4932
4934
5021

4912

5255
CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. (ELETROSUL)
- Concessão. Rio Uruguai. Consórcio da Usina Hidrelétrica Há.
Decreto n"l. 712, de 22 de novembro de 1995.

4941

CENTRO SOCIAL DO PATRIMÔNIO NOVO. PAULO DE FARIA (SP)
Utilidade Pública - Declaração.
(18) Decreto de 7 de novembro de 1995.

5057

CHILE
-

Acordo Comercial n" 5,

110

Setor da Indústria Química. Vigésimo

Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Uruguai e Vene-

-

-

zuela.
Decreto n" 1.699, de 14 de novembro de 1995.
Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial. Brasil. Argentina. México. Uruguai e Venezuela.
Decreto n'! 1. 722, de 28 de novembro de 1995.

4926

5020

Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Argentina. Bolívia. Paraguai. Peru e Uruguai.
Decreto n" 1.704, de 17 de novembro de 1995.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
- Curso de graduação - Autorização.
Joinville (SC). Faculdade de Ciências e Tecnologia de Joinville.
(84) Decreto de 20 de novembro de 1995
.
Niterói (RJ). Faculdades Integradas Maria Thereza.
(78) Decreto de 17 de novembro de 1995.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- Curso de graduação - Autorização
Ivaiporã (PR). União das Escolas Superiores do Vale do Ivaí.
(77) Decreto de 17 de novembro de 1995. .....
São Roque (SP). Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
(76) Decreto de 17 de novembro de 1995.
Viana (ES). Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana.
(80) Decreto de 17 de novembro de 1995.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Curso de graduação - Autorização.
Femandópolis (SP). Faculdade de Ciências e Letras de Fernandópolis.
(89) Decreto de 21 de novembro de 1995.

4030

5128
5121

5120
5120
5123

5132

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):5247·5299, novo 1995.

5256
Salvador (BA). Faculdade Salvador de Ciências Econômicas.
(75) Decreto de 17 de novembro de 1995.
o

.

CÓDIGO PENAL
- Art. 332 - Alteração.
Lei n~ 9.127, de 16 de novembro de 1995.

5119

4714

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
-

Recursos. Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens).
Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!? 1.181, de 13 de novembro de 1995 (publicada
noiDO de 14 de novembro de 1995).
Retificada no DO de 20 de novembro de 1995. .

4744
5218

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
-

Pessoal. Pagamento. Recursos. Legislação - Alteração.
MedidaProvisúria n" 1.181, de 13 de novembro de 1995 (publicada
no DO de 14 de novembro de 1995). .. ..
Retificada no DO de 20 de novembro de 1995.

COMPANHIA SIDERúRGICA DA AMAZÓNIA (SIDERAMA)
- Capital social- Aumento.
(121) Decreto de 29 de novembro de 1995

.

CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS
- Acordo - Quadro de Cooperação. Brasil.
Decreto n!!1. 721, de 28 de novembro de 1995.
CONSELHO DE GOVERNO
- Câmara de Políticas de Recursos Naturais - Criação.
Decreto n" 1.696, de 13 de novembro de 1995.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
- Sistema Financeiro Nacional- Reestruturação. Programa.
Medida Provisória n!! 1.179, de 3 de novembro de 1995 (publicada
noDO de 6denovembro de 1995).
Retificada no DO de 7 de novembro de 1995.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
- Membros - Nomeação.
Decreto n!!1.716, de 24 de novembro de 1995.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- Art. 177 - alteração. Petróleo. Gás natural.
Emenda Constitucional n!! 9, de 9 de novembro de 1995. .
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4744
5218

5212

5019

4922

4741
5217

4949

4703

5257
CONTRATO

-

Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.207, de 24 de novembro de 1995.

4872

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA

-

Débito. Recolhimento. Parcelamento.
Lei n" 9.129, de 20 de novembro de 1995.

4716

CONVÊNIO DE SEGURIDADE SOCIAL

-

Promulgação. Brasil e Espanha.
Decreto n" 1.689, de 7 de novembro de 1995.

4912

CRÉDITO ADICIONAL

-

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário - Órgãos.
(120) Decreto de 28 de novembro de 1995
União Federal.
Lei n~ 9.124, de 1Q de novembro de 1995.
Lei n" 9. 130,de 23 de novembro de 1995.
(4) Decreto de 1" de novembro de 1995. ..
(5) Decreto de F de novembro de 1995

..

5210
4707

4719
.

5027
5028

.

CRÉDITO ESPECIAL

-

-

Ministério da Ciência e Tecnologia.
Lei n" 9. 135,de 28 de novembro de 1995.
.
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
Lei n" 9.132, de 27 de novembro de 1995
.
Ministério dos Transportes.
Lei n Q 9 .136, de 28 de novembro de 1995 ......
(15) Decreto de 6 de novembro de 1995.

4730

4728
4731
5954

CRÉDITO RURAL

-

Encargos financeiros. Subvenção.
Lei n'' 9.138,de 29 de novembro de 1995.
Medida Provisória n" 1.199, de 24 de novembro de 1995.

4733

4846

CRÉDITO SUPLEMENTAR

-

Câmara dos Deputados.
(22) Decreto de 10 de novembro de 1995
Lei n" 9.137, de 28 de novembro de 1995

..
.

5063
4732
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5258
-

-

-

Empresa Estatal.
(3) Decreto de 31 de outubro de 1995.
..
.
Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.
(73) Decreto de 16 de novembro de 1995
.
Justiça do Trabalho.
(14) Decreto de 6 de novembro de 1995
.
(69) Decreto de 14 de novembro de 1995.
(70) Decreto de 14 de novembro de 1995.
Justiça Eleitoral.
(70) Decreto de 14 de novembro de 1995.
.Justíça Federal.
(72) Decreto de 14 de novembro de 1995.
Ministério da Aeronáutica.
.
(25) Decreto de 10 de novembro de 1995
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Lei n~ 9.123, de 10 de novembro de 1995.
(111) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Ministério da Ciência e Tecnologia.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995 ..
Ministério da Cultura.
(67) Decreto de 13 de novembro de 1995.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995.
(108) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Ministério da Educação e do Desporto.
(17) Decreto de 6 de novembro de 1995.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995.
(94) Decreto de 22 de novembro de 1995.
(98) Decreto de 23 de novembro de 1995.
(99) Decreto de 23 de novembro de 1995..
(110) Decreto de 28 de novembro de 1995.
(117) Decreto de 28 de novembro de 1995 .
(2) Decreto de 31 de outubro de 1995
.
Ministério da Fazenda
(51) Decreto de 15 de setembro de 1995. (publicado no DO de 18 de
setembro de 1995 e republicado no DO de 23 de novembro de
O"

-

-

-

-

1995).

..

..
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.

5026

5117
5053
5113
5114
5114
5116
5065
4706
5202
5052
5111
5115

5199
5056
5115
5183
5187
5188
5201
5207
5025

5215

5259
Ministério da Justiça.
(115) Decreto de 28 de novembro de 1995.
(23) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5205
5064
5065
4729

(24) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Lei nl! 9.133, de 27 de novembro de 1995.

-

Ministério da Marinha.

-

Ministério da Previdência e Assistência Social.

(113) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5203

(111) Decreto de 28 de novembro de 1995

.

Lei nl! 9. 123,de 1° de novembro de 1995

.

Ministério da Saúde.
(64) Decreto de 13 de novembro de 1995.
(66) Decreto de 13 de novembro de 1995.
(68) Decreto de 14 de novembro de 1995.
(95) Decreto de 22 de novembro de 1995.
(106) Decreto de 28 de novembro de 1995.

.

.

(109) Decreto de 28 de novembro de 1995

.

(112) Decreto de 28 de novembro de 1995
-

.

5202
4706
5109
5112
5184
5184
5197
5200
5203

Ministério das Relações Exteriores.
(96) Decreto de 22 de novembro de 1995.
..
..
Lei n" 9.134, de 27 de novembro de 1995.
Ministério de Minas e Energia.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995
.
(16) Decreto de 6 de novembro de 1995
..
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

5185
4730
5052
5055

Legal.
Lei n" 9.132, de 27 de novembro de 1995.
-

..

.

Ministério do Trabalho.
(65) Decreto de 13 de novembro de 1995.

5110

Ministério dos Transportes.
(15) Decreto de 6 de novembro de 1995
(74) Decreto de 16 de novembro de 1995.

4728

.
..

.

5054
5118

(114) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5204

Ministério Público da União.
(21) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5062
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5260
-

-

Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervisão.
(116) Decreto de 28 de novembro de 1995.
(118) Decreto de 28 de novembro de 1995
.
Presidência da República.
(12) Decreto de 6 de novembro de 1995.
(96) Decreto de 22 de novembro de 1995.

(97) Decreto de 23 de novembro de 1995
Lei n" 9.134, de 27 de novembro de 1995.
Senado Federal.
(107) Decreto de 28 de novembro de 1995

.

5206
5208
5051
5185
5186
4730

.

5198

CURSO DE GRADUAÇÃO
-

Autorização
Administração.

Pereira Barreto (SP). Faculdade de Ciências Administrativas e
Contábeis Urubupungá.
(85) Decreto de 20 de novembro de 1995 ..

5128

Ciência da Computação.
-Ioinville (SC). Faculdade de Ciências e Tecnologia de Joinville.
(84) Decreto de 20 de novembro de 1995

.

Niterói (RJ). Faculdades Integradas Maria Thereza.
(78) Decreto de 17 de novembro de 1995.

5128
5121

Ciências Contábeis.
Ivaiporã (PR). União das Escolas Superiores do Vale do Ivaí.
(77) Decreto de 17 de novembro de 1995.

5121

São Roque (SP). Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.
(76) Decreto de 17 de novembro de 1995.

5120

Viana (ES). Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana.
(80) Decreto de 17 de novembro de 1995.
Ciências Econômicas.

5123

Fernandópolis (SP). Faculdade de Ciências e Letras de Fernandópolis.
(89) Decreto de 21 de novembro de 1995.

5132

Salvador (BA). Faculdade Salvador de Ciências Econômicas.
(75) Decreto de 17 de novembro de 1995.

5119
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5261
Direito.
Adamantina (SP). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Adamantina.
(119) Decreto de 28 de novembro de 1995.
.
.
São José do Rio Preto (SP). Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas.
(83) Decreto de 20 de novembro de 1995.
.
.
Três Lagoas (MS). Faculdade de Direito de Três Lagoas.
(79) Decreto de 17 de novembro de 1995
.
Medicina Veterinária.
São José do Rio Preto (SP). Faculdades Integradas Riopretense.
(82) Decreto de 20 de novembro de 1995
..
Pedagogia.
Fernandópolis (SP), Faculdade de Ciências e Letras de Fernandõpolís.
.

5209

5127
5122

5126

(88) Decreto de 21 de novembro de 1995
.
Itumbiara (GO). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itumbiara.

5131

(122) Decreto de 29 de novembro de 1995
.
Paranaíba (MS). Faculdades Integradas de Paranaíba.

5212

(86) Decreto de 20 de novembro de 1995. .
.
Tecnologia em Processamento de Dados.
Registro (SP). Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis
do Vale do Ribeira.
(87) Decreto de 20 de novembro de 1995.

5129

5130

D
DÉCIMOS
- Criação. Servidor público civil. Remuneração.
Medida Provisória n" 1.195, de 24 de novembro de 1995.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRAAS SECAS (DNOCS)
- Imóvel. Desapropriação
Dom Basílio (BA).
(90) Decreto de 22 de novembro de 1995.
Licínio de Almeida e Caculé (BA).
(91) Decreto de 22 de novembro de 1995.

4814

5132
5138

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5262
Livramento de Nossa Senhora (BA),

5132
5142

(90) Decreto de 22 de novembro de 1995.
(92) Decreto de 22 de novembro de 1995.
São João do Piauí (PI).

5150

(93) Decreto de 22 de novembro de 1995.

DESAPROPRIAÇÃO
-

Imóvel

Dom Basílio (BA).
(90) Decreto de 22 de novembro de 1995.

5132

Florianópolis (SC).

5189

(100) Decreto de 27 de novembro de 1995.

Licínio de Almeida e Caculé (BA).

5138

(91) Decreto de 22 de novembro de 1995.
Livramento de Nossa Senhora (BM,
(90) Decreto de 22 de novembro de 1995
(92) Decreto de 22 de novembro de 1995.

.

São João do Piauí (PI).
(93) Decreto de 22 de novembro de 1995.

-

5138
5142
5150

Imóvel. Reforma Agrária

Alto Santo (CE).
(62) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5107

Amaraji (PE).

(40) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5082

Apuiarés (CE).

(56) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5100

Araçagi (PBl.
(39) Decreto de 10 de novembro de 1995. . .
Aripuanã.Cvl'I').
(38) Decreto de 10 de novembro de 1995 (publicado no DO de 13 de
novembro de 1995).
.
(Retificado no DO de 14 de novembro de 1995). .

5081

5080
5219

Buritizeiro (MG).

(34) Decreto de 10 de novembro de 1995.
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5075

5263
Camaragibe (PE).
(36) Decreto de 10 de novembro de 1995

.

5077

Canindé (CE)..
(37) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(51) Decreto de 10 de novembro de 1995
Carnaúbas (RN).
(30) Decreto de
Caucaia (CE).

5078
5095

.

la de novembro de 1995

.

(48) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(49) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Colinas (MA),
(59) Decreto de 10 de novembro de 1995
Cruz do Espírito Santo e Sapé (PB).
(35) Decreto de la de novembro de 1995.
Goiás (GO).
(33) Decreto de 10 de novembro de 1995
Londrina (PR).
(61) Decreto de 10 de novembro de 1995
Miratma (CE).
(32) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(44) Decreto de 10 de novembro de 1995. ,,' """..,,
Morada Nova (CE).
(60) Decreto de 10 de novembro de 1995. ,,,..,,

5071
5091
5092

.

5103
5076

.

5074
5106

.

""
"".."

'

5073
5087

,,'

5104

Ocara (CE).

5088
5093
5096
5098
5099

(45) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(50) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(52) Decreto de 10 de novembro de
(54) Decreto de 10 de novembro de
(55) Decreto de 10 de novembro de
Pentecoste (CE).
(57) Decreto de 10 de novembro de
Perdizes (MG).
(43) Decreto de la de novembro de
(53) Decreto de lO de novembro de
Quixeramobím (CE).
(31) Decreto de 10 de novembro de

1995.
1995.
1995.
1995. "".."

" .."

"

" ..

5085
5097

1995.
1995.
1995

5101

""

".

5072
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5264
Santa Luzia (MA).
(29) Decreto de 10 de novembro de 1995

.

5070

Santa Quitéria (CE).
(58) Decreto de 10 de novembro de 1995 ..

5102

Sobral (CE).
(44) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5087

Timbó Grande (SC).
(46) Decreto de 10 de novembro de 1995

.

5089

'I'imon (MA).
(47) Decreto de 10 de novembro de 1995

.

5090

Vidal Ramos (SC).

5083

(41) Decreto de 10 de novembro de 1995.

Vitória do Mearim (MA).

5084

(42) Decreto de 10 de novembro de 1995.

DESESTATIZAÇÃO
-

Legislação - Alteração.

4835

Medida Provisória n'!.1.197, de 24 de novembro de 1995.

DIPLOMATA
-

Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÃTICO (GDP)

DIREITO
-

Curso de graduação - Autorização.
Adamantina (SP). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Adamantina.
(119) Decreto de 28 de novembro de 1995

5209

.

São José do Rio Preto (SP). Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas.
(83) Decreto de 20 de novembro de 1995

5127

..

Três Lagoas (MS). Faculdade de Direito de Três Lagoas.
(79) Decreto de 17 de novembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

.

5122

5265
DNOCS ver DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

E
EATON CORPORATION DO BRASIL
-

Funcionamento. Autorização - Cancelamento.
(63) Decreto de 13 de novembro de 1995.

5108

ECT ver EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
EDUCAÇÃO
-

Política nacional.

4721

Lei n'! 9.131, de 24 de novembro de 1995.

ELETROSUL ver CENTRAlS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A
EMPREGADO
-

Sociedade de Economia mista. Empresa Estatal. Pagamento. Data.

Medida Provis6ria n" 1.194, de 24 de novembro de 1995.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)

-

4813

Estatuto - Alteração.
Decreto n" 1.687, de 6 de novembro de 1995

4909

.

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÃRIA
(INFRAERO)
-

Incorporação. Telecomunicações Aeronáuticas S.A. (Tasa).
Decreto n"'-1.691, de 8 de novembro de 1995

4914

.

EMPRESA ESTATAL
-

Orçamento de Investimento. Crédito suplementar.
(3) Decreto de 31 de outubro de 1995

5026

..

EMPRESA ESTRANGEIRA
-

Funcionamento. Autorização - Cancelamento.
(63) Decreto de 13 de novembro de 1995.

..

.

ENCARGOS FINANCEIROS
- Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n Q 1.206, de 24 de novembro de 1995.

5108

4871

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5266
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar. Ministério da Fazenda Supervisão.
(73) Decreto de 16 de novembro de 1995.

5117

ENERGIA ELÉTRICA
-

Produção. Concessão ~ prorrogação. Rio Uruguai. Centrais Elétricas do Sul do Brasil (Eletrosul). Consórcio da Usina Hidrelétrica

Ité.
-

Decreto n"l. 712, de 22 de novembro de 1995
Serviços Públicos. Concessão - Prorrogação.
Decreto nvl. 717, de 24 de novembro de 1995....

.

ENTORPECENTE
- Tráfico Internacional- Combate. Utilização - Prevenção. Acordo
de Cooperação - Promulgação. Brasil e Argentina.
Decreto n" 1.705, de 17 de novembro de 1995. .....

4941
4950

4931

ESPANHA
-

Convênio de Seguridade Social- Promulgação. Brasil.

Decreto n" 1.689, de 7 de novembro de 1995.
ESTADO DA PARAíBA
- Operação fmanceira. Empréstimo interno.
Resolução n"- 56, de 10 de novembro de 1995. ....

ESTATUTO
- Alteração. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
Decreto n"-1.687, de 6 de novembro de 1995.

4912

4901

4909

F
FAUNA AQUÁTICA
- Conservação. Acordo. Brasil e Paraguai.
Decreto Legislativo n"- 138, de 10 de novembro de 1995.
FINANÇAS E CONTROLE
- Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA
- Cooperação Administrativa. Acordo. Brasil e França.
Decreto Legislativo n"-140, de 29 de novembro de 1995.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

4898

4900

5267
FLORESTA
-

Preservação. Imóvel. Ibama. Maceió (AL).
Decreto n" 1.709, de 20 de novembro de 1995.

4934

FORÇAS ARMADAS
-

Gratificação de Condição Especial de 'Trabalho (GCET) - Criação.
Medida Provisória n'21.211 de 28 de novembro de 1995. .•

4889

FRANÇA
-

Acordo, por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda
o Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras. BrasiL
Decreto Legislativo n" 140, de 29 de novembro de 1995.

4900

FUNÇÃO GRATIFICADA
-

Quantitativo.

Medida Provisória n" 1.210, de 28 de novembro de 1995.

4886

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
-

Cargo em comissão ---.: Remanejamento.
Decreto n'! 1.706, de 17 de novembro de 1995.

4932

FUNDAÇÃO FELICE ROSSO. BELO HORIZONTE (SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(105) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5196

FUNDAÇÃO GAlA. PORTO ALEGRE (RS)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5068

FUNDAÇÃO IBGE
-

Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aqüicultura (Sinpesq)
-Criação.
Decreto n Q 1.694, de 13 de novembro de 1995.

4919

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
(Ipea)

-

Cargo em comissão - Remanejamento.
Decreto n:' 1.708, de 20 de novembro de 1995.

4934

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
-

Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995.

4709
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5268
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DA REGIÃO NORDESTE
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995
.

4709

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DAREGIÃO NORTE
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Lei n'! 9.126, de 10 de novembro de 1995.

4709

FUNDO DA MARINHA MERCANTE
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n" 1.183, de 23 de novembro de 1995.

4748

0.0

FUNDO DE AMPARO AO TRARALHADOR (FAT)
- Recursos - Alocação. Sistema Único de Saúde (SUS).
Medida Provisória n'! 1.178, de 12 de novembro de 1995.
- Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.188, de 23 de novembro de 1995.

4739

0.0

4771

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
- Débitos. Dívida ativa - Inscrição. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!! 1.193, de 24 de novembro de 1995.

4812

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA(FINAM)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995 ......" ..

4709

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR)
- Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Lei n Q 9.126, de 10 de novembro de 1995.

4709

FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)
-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.208, de 24 de novembro de 1995.

4872

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n" 1.183,de 23 de novembro de 1995.

4748

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESPÍRITO SANTO
(FUNRES)
-

Empréstimo. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Lei n'.! 9.126, de 10 de novembro de 1995.
..

..

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

4709

5269
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
-

Cargo em comissão - Remanejamento.
Decreto n" 1.723, de 29 de novembro de 1995...

5021

G
GÁS NATURAL
-

Petróleo. Exploração. Comercialização. Transporte.

Emenda Constitucional n" 9, de 9 de novembro de 1995.

4703

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
- Criação. Militar.
Medida Provisória n'.! 1.211, de 28 de novembro de 1995.

4889

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
Medida Provisória n!! 1.184, de 23 de novembro de 1995.

4752

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
-

Criação. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta).
Medida Provisória n" 1.184, de 23 de novembro de 1995.

4752

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDDJ
-

Criação. Ministério das Relações Exteriores.
Medida Provisória nl.! 1.189, de 23 de novembro de 1995.

4772

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
- Criação. Alteração. Atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento.

Medida Provisória n'! 1.189, de 23 de novembro de 1995.

4772

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL
-

Criação. Negro - Valorização.
(81) Decreto de 20 de novembro de 1995.

5124

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
-

Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo Criação.

Medida Provisória n q 1.184, de 23 de novembro de 1995.

4752
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5270
GRUPO·EXECUTIVO DO SETOR PESQUEIRO (GESPE)
- Criação. Câmara de Políticas de Recursos Naturais.
Decreto n" 1.697, de 13 de novembro de 1995 .....

4923

H
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS. FARROUPILHA (RS)
-

Utilidade Pública - Declaração.

5068

(28) Decreto de 10 de novembro de 1995.

I
IBGE ver FUNDAÇÃO IBGE
IMÓVEL
- Desapropriação. Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS)
Dom Basílio (BA).
(90) Decreto de 22 de novembro de 1995.
Licínio de Almeida e Caculé (BA).
(91) Decreto de 22 de novembro de 1995
.
Livramento de Nossa Senhora (BA).
(90) Decreto de 22 de novembro de 1995
.
(92) Decreto de 22 de novembro de 1995.
São João do Piauí (PI).
(93) Decreto de 22 de novembro de 1995.
- Desapropriação -c-Retificação
Florianópolis (SC).
(100) Decreto de 27 de novembro de 1995.
- Doação. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Onera)

5132
.5138
5132
5142
5150

5189

Cerejeiras (RO).
(9) Decreto de 1° de novembro de 1995
Cruzeiro do Sul (AC).
(8) Decreto de F de novembro de 1995

.
..
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5033
5031

5271
Diamante D'Oeste (PR).

-

(7) Decreto de 1c de novembro de 1995.
Guaraniaçu (PR).

5030

(10) Decreto de F de novembro de 1995.
Serra Madureira (AC).

5035

(1) Decreto de 31 de outubro de 1995
Interesse Social. Reforma Agrária

Alto Santo (CE).
(62) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Amaraji (PE).
(40) Decreto de 10 de novembro de 1995
Apuiarés (CE).

.

5023

5107
.

5082

(56) Decreto de 10 de novembro de 1995.

..

.

Araçagi (PB).
(39) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5100
5081

Aripuanã (MT).

(38) Decreto de 10 de novembro de 1995 (publicado no DO de 13 de
novembro de 1995)
..
Retificado no DO de 14 de novembro de 1995

Buritizeiro (MG).
(34) Decreto de 10 de
Camaragibe (PE).
(36) Decreto de 10 de
Canindé (CEl.
(37) Decreto de 10 de
(51) Decreto de 10 de

.

507.5

novembro de 1995.
novembro de 1995.

5080
5219

.

.

5077

novembro de 1995.

5078
5095

(30) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5071

novembro de 1995.

Carnaúbas (RN).
Caucaia (CE).
(48) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(49) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5091
5092

Colinas (MA).
(59) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5103

Cruz do Espírito Santo e Sapé (PB).
(35) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5076
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5272
Goiás (GO).
(33) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Londrina (PR),
(61) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Miratma (CE).
(32) Decreto de 10 de novembro de 1995
(44) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Morada Nova (CE).
(60) Decreto de 10 de novembro de 1995 ..
Ocara (CE).
(45) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(50) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(52) Decreto de 10 de novembro de 1995. ..
(54) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(55) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Pentecoste (CE).
(57) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Perdizes (MG).
(43) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(53) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Quixeramobim (CE).
(31) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Santa Luzia (MA).
(29) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Santa Quitéria (eE).
(58) Decreto de 10 de novembro de 1995 ..
Sobral (CEl.
(44) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Timbó Grande (SC).
(46) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Timon(MA).
(47) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Vidal Ramos (SC).
(41) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Vitória do Mearim (MA).
(42) Decreto de 10 de novembro de 1995

5074
5106
.

0.0

•••••••••••••••

5073
5087
5104

.

5088
5093
5096
5098
5099
5101
5085
5097
5072

5070
5102
5087
5089
5090
5083
..
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5084

5273
-

Servidão administrativa. Utilidade Pública
Botucatu (SP).
(104) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Lins (SP).
(102) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Marília (SP).
(103) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Pirassununga e Porto Ferreira (SP).
(l01) Decreto de 28 de novembro de 1995.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
- Alíquota - Redução.
Medida Provisória n~ 1.200, de 24 de novembro de 1995.
- Taxa de câmbio - Fixação. Ministério da Fazenda -Competência.
Decreto n" 1. 707, de 17 de novembro de 1995. .
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Aliquota - Alteração.
Decreto n'! 1.702, de 16 de novembro de 1995.
- Alíquota - Redução. Carvão vegetal.
Decreto n'! 1.688, de 6 de novembro de 1995.
- Crédito presumido.
Medida Provisória n'! 1.201, de 24 de novembro de 1995.
INCRA ver INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÃRIA
INDÚSTRIA QUÍMICA
- Acordo Comercial n" 5. Vigésimo Segundo Protocolo Adicional.
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Decreto n" 1.699, de 14 de novembro de 1995.
INFRAERO ver EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURAAEROPORTUÃRIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- Dirigente. Responsabilidade solidária.
Medida Provisória n" 1.182, de 17 de novembro de 1995.
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA
(IEAPM)
- Legislação - Alteração.
Decreto n" 1.714, de 23 de novembro de 1995.

5194
5191
5193
5190

4848
4933

4929

4912
4855

4926

4745

4946
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5274
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(Incra)
-

Imóvel. Doação
Cerejeiras (RO).
(9) Decreto de F de novembro de 1995.
Cruzeiro do Sul (AC).
(8) Decreto de lº de novembro de 1995
Diamante D'Oeste (PR),
(7) Decreto de 1Q de novembro de 1995. .

5033
5031

.
.

5030

Guaraniaçu (PR).

5035

(10) Decreto de 12de novembro de 1995 ..
Serra Madureira (AC).

(1) Decreto de 31 de outubro de 1995.

o

.

lNSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- Contribuição previdenciária. Débito. Recolhimento. Parcelamento.
Lei n Q 9.129, de 20 de novembro de 1995.

5023

4716

IPEA ver FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
ISONOMIA SALARIAL
- Servidor público civíl.
Medida Provisória n'-'-1.187, de 23 de novembro de 1995.

4761

J
JUSTIÇADO TRABALHO
- Orçamento. Crédito suplementar.
(69) Decreto de 14 de novembro de 1995.
(70) Decreto de 14 de novembro de 1995.
- Orçamento fiscal. Crédito suplementar.
(14) Decreto de 6 de novembro de 1995 ....
JUSTIÇA ELEITORAL
- Orçamento. Crédito suplementar.
(70) Decreto de 14 de novembro de 1995.
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5113
5114
5053

5114

5275
JUSTIÇA FEDERAL
- Orçamento. Crédito suplementar.
(72) Decreto de 14 de novembro de 1995.

5116

K
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. SÃO PAULO (SP)
- Utilidade Pública - Declaração.
(105) Decreto de 28 de novembro de 1995

.

5196

L
LEI DOS QUINTOS
- Extinção. Servidor público civil. Décimos - Criação.
Medida Provisória n" 1.195, de 24 de novembro de 1995.
LICITAÇÃO
- Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'.' 1.207, de 24 de novembro de 1995.
LUTO OFICIAL
- Declaração. Yitzhak Rabin.
(ll)Decreto de 6 de novembro de 1995.
.
.

4814

4872

5051

M
MEDICINA VETERINÃRIA
- Curso de graduação - Autorização.
São José do Rio Preto (SP). Faculdades Integradas Riopretense.
(82) Decreto de 20 de novembro de 1995.
MEIO AMBIENTE
- Preservação. Floresta. Vegetação. Maceió (AL).
Decreto n" 1.70.9, de 20 de novembro de 1995. .
MENSALIDADE ESCOLAR
- Reajuste.
Medida Provisória n'! 1.1.92, de 23 de novembro de 1995.

5126

4934

4806
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5276
MERCADO DE CAPITAIS
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.180, de 10 de novembro de 1995 (publicada
.
no DO de 13 de novembro de 1995)
Retificada no DO de 14 de novembro de 1995.

4743
5218

MERCADO FINANCEIRO
-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória no:' 1.180, de 10 de novembro de 1995 (publicada
naDO de 13 de novembro de 1995).
Retificada no DO de 14 de novembro de 1995.

4743
5218

MÉXICO
- Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial. Brasil. Argentina. Chile. Uruguai c Venezuela.
Decreto n'! 1. 722, de 28 de novembro de 1995.

5020

MILITAR
- Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.
Medida Provisória n Q 1.211, de 28 de novembro de 1995.
- Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n" 1.194, de 24 de novembro de 1995.

4889
4813

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
Cargo em comissão - Remanejamento
Fundação Alexandre de Gusmão.
Decreto n ~ 1.706, de 17 de novembro de 1995.
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Decreto n" 1.708, de 20 de novembro de 1995 .....
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Decreto n" 1.723, de 29 de novembro de 1995.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(25) Decreto de 10 de novembro de 1995.

4932
4934
5021

5065

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMA AGRÁRIA FEDERAL
-

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização -Criação.

Medida Provisória

n." 1.184,

de 23 de novembro de 1995.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

4752

5277
-

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
Lei n'-' 9.123, de 1" de novembro de 1995 .....
(111) Decreto de 28 de novembro de 1995.

MINISTÉRIO DA CIllNCIA E TECNOLOGIA
- Orçamento Fiscal. Crédito Especial.
Lei n" 9.135, de 28 de novembro de 1995. .
- Orçamento fiscal. Crédito suplementar.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995.
MINISTÉRIO DA CULTURA
- Comemoração. Zumbi dos Palmares. Tricentenário -1995.
Lei n" 9.125, de 7 de novembro de 1995
.
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(67) Decreto de 14 de novembro de 1995
.
(108) Decreto de 28 de novembro de 1995.
.
.
- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social.Crédito suplementar.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995
.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
- Orçamento. Crédito Suplementar.
(2) Decreto de31 de outubro de 1995
..
(17) Decreto de 6 de novembro de 1995
.
(94) Decreto de 22 de novembro de 1995.
(99) Decreto de 23 de novembro de 1995.
(110) Decreto de 28 de novembro de 1995.
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(98) Decreto de 23 de novembro de 1995.
..
..
(117) Decreto de 28 de novembro de 1995.
.
.
- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995
.
- Organização. Competência. Legislação - Alteração.
Lei n~ 9.131, de 24 de novembro de 1995.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Cargo em comissão - Criação.
Medida Provisória n" 1.185, de 23 de novembro de 1995.

4706
5202

4730
5052

4708
5111
5199

5115

5025
5056
5183
5188
5201
5187
5207

5115
4721

4755
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5278
-

Competência. Taxa de câmbio - Fixação.

-

Decreto n" 1.707, de 17 de novembro de 1995.
Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.

4933

(51) Decreto de 15 de setembro de 1995 (publicado no DO de 18 de
setembro de 1995 e republicado no DO de 23 de novembro de
1995)
.
.

MINISTÉRIO.DAJUS:I:IÇA..................

.

5215

.

-

Competência. Utilidade pública - Concessão - Cassação.
Decreto n" 1.698, de 13 de novembro de 1995.
.

-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
Lei n"- 9.133, de 27 de novembro de 1995.
(23) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(24) Decreto de 10 de novembro de 1995 ..
(115) Decreto de 28 de novembro de 1995

.

4925
4729
5064

.

5065
5205

MINISTÉRIO DA MARINHA
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(113) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5203

MINISTÉRIO DA PREVIDÊ:NCIA E ASSISTÊ:NCIA SOCIAL
-

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
Lei n" 9.123, de 1° de novembro de 1995
.

4706

(111) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5202

MINISTÉRIO DA SAÚDE
-

-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(64) Decreto de 13 de novembro de 1995.

5109

(66) Decreto de 13 de novembro de 1995.
(95) Decreto de 22 de novembro de 1995. ..

5111
5184

(106) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5197

(109) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5200

(112) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(68) Decreto de 14 de novembro de 1995
.

5203

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5112

5279
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
~

Gratificação de Desempenho Diplomático. Criação.
Medida Provisória no:! 1.189, de 23 de novembro de 1995.

4772

-

Orçamento. Crédito Suplementar.
Lei n'" 9.134, de 27 de novembro de 1995.

4730

-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(96) Decreto de 22 de novembro de 1995.

5185

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
-

Orçamento fiscal. Crédito suplementar.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995.

5052

-

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(16) Decreto de 6 de novembro de 1995.

5055

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
- Regulamento disciplinar - Alteração.
Decreto n"l. 715, de 23 de novembro de 1995.

4948

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
-

Orçamento Fiscal. Crédito Especial. Crédito Suplementar.
Lei n'J. 9.132, de 27 de novembro de 1995
.

4728

MINISTÉRIO DO TRABALHO
- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito suplementar.
(65) Decreto de 13 de novembro de 1995.

5110

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
- Orçamento Fiscal. Crédito Especial.
Lei n!! 9.136, de 28 de novembro de 1995. ..
.
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar. Crédito especial.
(15) Decreto de 6 de novembro de 1995.
.
"
(74) Decreto de 16 de novembro de 1995.
(114) Decreto de 28 de novembro de 1995.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
- Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(21) Decreto de 10 de novembro de 1995.

4731
5054
5118
5204

5082

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5280
MINISTÉRIOS
- Organização.
Medida Provisória

n~

1.190, de 23 de novembro de 1995.

MUNICípIO
- Área de Segurança Nacional. Prefeito pro-tempore - Nomeação.
Legislação - Alteração.
Resolução nó! 58, de 17 de novembro de 1995.

4776

4905

N
NEGRO
- Valorização. Grupo de Trabalho Intenninisterial- Criação.
(81) Decreto de 20 de novembro de 1995
.

5124

NOTA DO TESOURO NACIONAL
- Programa Nacional de Desestatízação (PND).
Medida Provis6ria nó! 1.203, de 24 de novembro de 1995.

4861

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL.

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Empréstimo externo. Projeto de descentralização do transporte
ferroviário metropolitano de Belo Horizonte.
Resolução u" 59, de 29 de novembro de 1995.
- Empréstimo interno. Estado da Paraíba.
Resolução n'! 56, de 10 de novembro de 1995
.
- Título da dívida pública - Emissão. Dívida mobiliária. Dívida
externa.
.
Resolução n'! 57, de 10 de novembro de 1995
.
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar. Ministério da FazendaSupervisão.
(116) Decreto de 28 de novembro de 1995.
.
.
(118) Decreto de 28 de novembro de 1995.
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4906
4901

4903

5206
5208

5281
ORÇAMENTO
-

Elaboração. Diretrizes. Exercício de 1995.. Lei n" 8.931/94 - Alteração.
Lei n'! 9.122, de I'" de novembro de 1995
.

4705

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
-

-

Crédito adicional.
Lei n'! 9.124, de 1~ de novembro de 1995. ..
.
.
Lei n'! 9.130, de 23 de novembro de 1995.
..
.
(4) Decreto de r de novembro de 1995. .
.
(5) Decreto de 1" de novembro de 1995.
.
.
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário - Órgãos.
(120) Decreto de 28 de novembro de 1995
.
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados.
Lei n'! 9.137, de 28 de novembro de 1995
.
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Lei n'! 9.123, de f:! de novembro de 1995
.
.
(111) Decreto de 28 de novembro de 1995.. .
Ministério da Ciência e Tecnologia.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995...
Ministério da Cultura.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995
..
Ministério da Educação e do Desporto.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995
.

4707
4719
5027
5028
5210

4732
4706
5202
5052
5115
5115

Ministério da Fazenda.
(51) Decreto de 15 de setembro de 1995 (publicado no DO de 18 de
setembro de 1995 e republicado no DO de 23 de novembro de

1995).

.

.

Ministério da Previdência e Assistência Social.
Lei n'! 9.123, de 1Q de novembro de 1995.
(111) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Ministério da Saúde.
(64) Decreto de 13 de novembro de
(66) Decreto de 13 de novembro de
(68) Decreto de 14 de novembro de
(95) Decreto de 22 de novembro de

1995
1995.
1995.
1995

5215
4706
5202

.
.

.
..

.
.

5109
5111
5112
5184

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

5282
(106) Decreto de 28 de novembro de 1995.
(109) Decreto de 28 de novembro de 1995.
(112) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Ministério de Minas e Energia.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995.
(16) Decreto de 6 de novembro de 1995 .....

-

Ministério do Trabalho.
(65) Decreto de 13 de novembro de 1995.
.
Poder Executivo. Exercício de 1995
Alteração.
Decreto n!! 1.693, de 9 de novembro de 1995.
Decreto n" 1.713, de 22 de novembro de 1995.

5197
5200
5203
5052
5055
.

ORÇAMENTO DA UNIÃO ver UNIÃO FEDERAL
- Orçamento.
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
- Empresa Estatal.
(3) Decreto de 31 de outubro de 1995
.
ORÇAMENTO FISCAL
- Crédito adicional.
Lei n!! 9.124, de 1º de novembro de 1995.
Lei n 2 9.130, de 23 de novembro de 1995.
..
(4) Decreto de 1" de novembro de 1995. .
.
.
(5) Decreto de 10;> de novembro de 1995.
- Crédito especial
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Lei n" 9.135, de 28 de novembro de 1995.
..
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
Lei n" 9.132, de 27 de novembro de 1995.
Ministério dos Transportes.
(15) Decreto de 6 de novembro de 1995 .....
Lei n" 9.136, de 28 de novembro de 1995.
- Crédito suplementar
Câmara dos Deputados.
Lei n" 9.137, de 28 de novembro de 1995.
(22) Decreto de 10 de novembro de 1995.
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5110

4918
4944

5026

4707
4719
5027
5028

4730

4728
5054
4731

4732
5063

5283
Justiça do Trabalho.
(14) Decreto de 6 de novembro de 1995.
Ministério da Aeronáutica.
(25) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Lei n ~ .9.123, de 1Q de novembro de 1995.
..
.
(111) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5053
5065
4706
5202

Ministério da Ciência e Tecnologia.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995.
Ministério da Cultura.
(67) Decreto de 14 de novembro de 1995
.
.
.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995.
(10B) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Ministério da Educação e do Desporto.
.
(71) Decreto de 14 de novembro de 1995
(98) Decreto de 23 de novembro de 1995.
(117) Decreto de 28 de novembro de 1995
.
Ministério da Justiça.
Lei n'! 9.133, de 27 de novembro de 1995.
(23) Decreto de 10 de novembro de 1995
.
.
(24) Decreto de 10 de novembro de 1995
(115) Decreto de 28 de novembro de 1995
.
Ministério da Marinha.
(113) Decreto de 28 de novembro de 1995.
.
.
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Lei n'! 9.123, de I'" de novembro de 1995.
(111) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Ministério da Saúde.
(68) Decreto de 14 de novembro de 1995
.
Ministério das Relações Exteriores.
(96) Decreto de 22 de novembro de 1995.
Ministério de Minas e Energia.
(13) Decreto de 6 de novembro de 1995.
(16) Decreto de 6 de novembro de 1995.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
LegaL
Lei n'! 9.132, de 27 de novembro de 1995
.

5052
5111
5115
5199
5115
5187
5207
4729

5064
5065
5205
5203
4706
5202
5112
5185
5052
5055

4706
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5284
Ministério do Trabalho.
(65) Decreto de 13 de novembro de 1995.

5110

Ministério dos Transportes.
(15) Decreto de 6 de novembro de 1995

..

(74) Decreto de 16 de novembro de 1995
(114) Decreto de 28 de novembro de 1995
Ministério Público da União.
(21) Decreto de 10 de novembro de 1995

5054
.
"

5118
5204

.

_

Presidência da República.
(12) Decreto de 6 de novembro de 1995.
(96) Decreto de 22 de novembro de 1995
(97) Decreto de 23 de novembro de 1995

.
.

5062

.

5051

.
.

5185
5186

Senado Federal.
.

5198

-

Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.
..
(73) Decreto de 16 de novembro de 1995

(107) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5117

-

Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervisão.
(116) Decreto de 28 de novembro de 1995
.
.
(118) Decreto de 28 de novembro de 1995

-

Poder Executivo. Exercício de 1.995 - Alteração.
Decreto n!! 1. 693, de 9 de novembro de 1995
Decreto

-

.

n~

.

1.713, de 22 de novembro de 1995. '"

5206
5208
4918
4944

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário - Órgãos.
(120) Decreto de 28 de novembro de 1995 ..

5210

ORÇAMENTO PROGRAMA
-

Poder Executivo. Exercício de 1995. Orçamento Fiscal. Orçamento
da Seguridade Social
alteração.
Decreto n" 1.693, de 9 de novembro de 1995.
Decreto nl! 1.713, de 22 de novembro de 1995.

4918
4944

ORDEM DO MÉRITO CULTURAL
-

Regulamento.
Decreto n"l. 711, de 22 de novembro de 1995

.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(11):5247-5299, novo 1995.

4936

5285
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
Convenção n° 141- Promulgação. Trabalhador rural- Organização.
Decreto n~ 1.703, de 17 de novembro de 1995.

4929

p
pAís ESTRANGEIRO
-

Afastamento. Servidor Público civil. Legislação - Alteração.

Decreto n" 1.701, de 14 de novembro de 1995.

4928

PARAGUAI
-

Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Argentina. Bolívia. Chile. Peru e Uruguai.
Decreto n'1 1.704, de 17 de novembro de 1995. ..

4930

Acordo de Complementação Econômica N" 18. Décimo Terceiro
Protocolo AdicionaL Brasil. Argentina e Uruguai.

-

-

-

Decreto n" 1.700, de 14 de novembro de 1995.
Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios
Limítrofes. Brasil.
Decreto Legislativo n" 138, de 10 de novembro de 1995.
Acordo para a Restituição de Veículos Automotores Roubados ou
Furtados. Brasil.
Decreto Legislativo n" 139, de 29 de novembro de 1995.
Acordos, por Troca de Notas, de P e 2 de junho de 1994, que
modificam e complementam o Acordo para a Construção de uma
segunda ponte sobre o Rio Paraná. Brasil.
Decreto Legielatiuo n" 137, de 10 de novembro de 1995.

4927

4898

4899

4897

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
-

Trabalhador.
Medida Provisória n" 1.204, de 24 de novembro de 1995.

4863

PEDAGOGIA
Curso de graduação - autorização
Fernandópolis (SP). Faculdade de Ciências e Letras de Femandópolis.
(88) Decreto de 21 de novembro de 1995.

5131
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5286
Itumbiara (GO). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itumbiara.
(122) Decreto de 29 de novembro de 1995
.
Paranaíba (MS). Faculdades Integradas de Paranaíba.
(86) Decreto de 20 de novembro de 1995.

5129

Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Argentina. Bolívia. Chile. Paraguai. Uruguai.
Decreto n'! 1.704, de 17 de novembro de 1995.

4930

5212

PERU
-

PESCA
Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro (Gespe).
Decreto n" 1.697, de 13 de novembro de 1995.
Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aqüicultura
(Sfnpesq) - Criação. Fundação IBGE.
Decreto n" 1.694, de 13 de novembro de 1995.

4923

4919

PESSOAL
-

Pagamento. Recursos. Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrensj.Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.181, de 13 de novembro de 1995 (publicada
no DO de 14 de novembro de 1995).
Retificada no DO de 20 de novembro de 1995.

4744
5218

PETRÓLEO
-

Gás Natural. Exploração. Comercialização. Transporte.
Emenda Constitucional n" 9, de 9 de novembro de 1995.
PIS/PASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMA-

4703

çÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PúBLICO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
-

Poder Executivo ver SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDE-

RAL E ~E ORÇAMENTO
PONTE INTERNACIONAL
Construção. Rio Paraná. Acordo. Brasil e Paraguai. Modificaçâo.Complementação.
Decreto Legislativo n" 137, de 10 de novembro de 1995.

4897

PREFEITO
-

Nomeação. Área de Segurança Nacional Legislação -Alteração.
Resolução n'.! 58, de 17 de novembro de 1995.
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4905

5287
PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA
- Orçamento. Crédito Suplementar.
Lei n'! 9.134, de 27 de novembro de 1995.
- Orçamento fiscal. Crédito suplementar.
(12) Decreto de 6 de novembro de 1995.
(96) Decreto de 22 de novembro de 1995.
(97) Decreto de 23 de novembro de 1995.
.
- Organização.
Medida Provisória n" 1.190, de 23 de novembro de 1995.

4730

.

5051
5185
5186
4776

PRIVATlZAÇÃO ver DESESTATlZAÇÃO
PRODUTO AGRíCOLA
- Preço mínimo. Safra. Financiamento.
Decreto n" 1.692, de 9 de novembro de 1995.
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
(PBQP)
- Comitê Nacional.
(20) Decreto de 9 de novembro de 1995.
PROGRAMA BRASILEIRO DO DESIGN
- Criação. Comitê Executivo.
(19) Decreto de 9 de novembro de 1995.
PROGRAMA DE EMISSÃO E COLOCAÇÃO DE TíTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL NO EXTERIOR
- Operação financeira. Dívida mobiliária. Dívida externa.
Resolução n" 57, de 10 de novembro de 1995.
PROGRAMA DE ESTíMULO À REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- Conselho Monetário Nacional.
Medida Provisória n" 1.179, de 3 de novembro de 1995 (publicada
no DO de 6 de novembro de 1995).
Retificada no DO de 7 de novembro de 1995.
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
- Pessoa jurídica. Contribuição.
Medida Provisória n Q 1.202, de 24 de novembro de 1995.
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PúBLICO (PIS/PASEP)
- Contribuição.
Medida Provisória n" 1.212, de 28 de novembro de 1995.

4915

5060

5058

4903

4741
5217

4857

4893
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5288
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.197, de 24 de novembro de 1995.
Nota do Tesouro Nacional- Utilização.
Medida Provisória n" 1.203, de 24 de novembro de 1995.

4835
4861

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
-

Poder Executivo. Exercício de 1995. Orçamento Fiscal. Orçamento
da Seguridade Social- Alteração.
Decreto n" 1.693, de 9 de novembro de 1995.
Decreto n° 1.713, de 22 de novembro de 1995.

4918
4929

PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO TRANSPORTE FERROV1ÃRIO
METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE
- Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução nl! 59, de 29 de novembro de 1995.

4906

PSICOTRÓPICO
-

Tráfico Internacional- Combate. Utilização - Prevenção. Acordo
de Cooperação - Promulgação. Brasil e Argentina.
Decreto n" 1.705, de 17 de novembro de 1995.

4931

Q
QUALIDADE E PRODUTIV1DADE
-

Programa. Comitê Nacional.
(20) Decreto de 9 de novembro de 1995.

5060

R
RÃDIO RIBAMAR LTDA
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Transferência. São Luís (MA).
(26) Decreto de 10 de novembro de 1995.
.

5066

RADIODIFUSÃO
- Serviço - Concessão - Transferência.
Radiovale - Rádio e Televisão Vale do Farinha Ltda. Rádio Ribamar
Ltda. Píndaré-Minm e São Luis (MA).
(26) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5066
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5289
-

Serviços. Exploração. Concessão. Regulamento - Alteração.
Decreto n" 1.720, de 28 de novembro de 1995.
..
RADIOV ALE - RÁDIO E TELEVISÃO VALE DO FARINHA LTDA
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Transferência. Pindaré-Mirim (MA).
(26) Decreto de la de novembro de 1995.

5009

5066

REAL
Plano. Organizações financeiras. Correção monetária.
Medida Provisória n']1.205, de 24 de novembro de 1995.

4865

RECURSOS NATURAIS
-

Políticas. Conselho de Governo.
Decreto nl! 1.696, de 13 de novembro de 1995.
REDE FEMINlNADECOMBATEAO CÃNCER. SÃO MIGUEL DO OESTE
(SC)
- Utilidade Pública - Declaração.
(105) Decreto de 28 de novembro de 1995.

REFORMA AGRÃRIA
- Imóvel. Desapropriação
Alto Santo (CE).
(62) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Amaraji (PE).
(40) Decreto de 10 de novembro de 1995
"
.
Apuiarés (CE).
(56) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Araçagi (PB).
(39) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Aripuanã (MT).
(38) Decreto de 10 de novembro de 1995 (publicado no DO de 13 de
novembro de 1995)
..
(Retificado no DO de 14 de novembro de 1995).
Buritizeiro (MG).
(34) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Camaragibe (PE).
(36) Decreto de 10 de novembro de 1995.
.
.
Canindé (CE).
(3?) Decreto de 10 de novembro de 1995.

4922

5196

5107
5082
5100
5081

5080
5219
5075
5077
5078
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(51) Decreto de 10 de novembro de 1995. .
Carnaúbas (RN).
(3D) Decreto de 10 de novembro de 1995. .
Caucaia (CE),
(48) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(49) Decreto de 10 de novembro de 1995 .."

.

5095

..

5071
5091
5092

.

Colinas (MA).
(59) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Cruz do Espírito Santo e Sapé (PB).
(35) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Goiás (GO).
(33) Decreto de 10 de novembro de 1995
Londrina (PR).
(61) Decreto de 10 de novembro de 1995
Miraíma (CE).
(32) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(44) Decreto de 10 de novembro de 1995
Morada Nova (CE).
(60) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Ocara (CE).
(45) Decreto de 10 de novembro de 1995
(50) Decreto de 10 de novembro de 1995.
(52) Decreto de 10 de novembro de 1995
(54) Decreto de 10 de novembro de 1995
(55) Decreto de 10 de novembro de 1995
Pentecoste (CE).
(57) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Perdizes (MG).
(43) Decreto de 10 de novembro de 1995
(53) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Quixeramobim (CE).
(31) Decreto de 10 de novembro de 1995
Santa Luzia (MA).
(29) Decreto de 10 de novembro de 1995
Santa Quitéria (CE).
(58) Decreto de 10 de novembro de 1995

.

.

5103

.

.

5076

.

5074

.

5106

.
..

5073
5087

..

..

5104

.

5088
5093
5096
5095
5099

..

.

..
.
.
..

5101
.

..
..
.
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5085
5097
5072
5070
5102

5291
Sobral (CE).
(44) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Timbó Grande (SC).
(46) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Timon(MA).
(47) Decreto de 10 de novembro de 1995
Vidal Ramos (SC).
(41) Decreto de 10 de novembro de 1995.
Vitória do Mearim (MA).
(42) Decreto de 10 de novembro de 1995

5087
5089
5090

..

5083
5084

.

REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO
- Alteração.
Decreto n"1. 715, de 23 de novembro de 1995.

4946

REMUNERAÇÃO
-

Servidor público civil. Militar. Pagamento. Data.
Medida Provisória n Q 1.194, de 24 de novembro de 1995.

4813

RESPONSABILIDADE SOLIDÃRIA
-

Sistema financeiro nacional.
Medida Provisória n~ 1.182, de 17 de novembro de 1995.

4745

RODOVIAINGO HERING
-

Denominação. BRH47ü.Estado de Santa Catarina.
Lei n'! 9.128, de 16 de novembro de 1995.

4715

RÚSSIA
- Acordo. Promulgação. Brasil.
Decreto n'J 1.690, de 7 de novembro de 1995.

4913

s
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAGUARI. ARAGUARI (MG)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.
(27) Decreto de 10 de novembro de 1995 .....

5067

SEGURIDADE SOCIAL
-

Convênio - Promulgação. Brasil e Espanha.
Decreto nó! 1.689, de 7 de novembro de 1995

.

4912
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5292
-

Organização. Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.188, de 23 de novembro de 1995.

-

Servidor público civil. Contribuição social.

4771

Medida Provisória n'! 1.198, de 24 de novembro de 1995.

4845

SEGURO DESEMPREGO
- Recursos. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n a 1.188, de 23 de novembro de 1995.

4771

SENADO FEDERAL
-

Orçamento Fiscal. Crédito suplementar.
(107) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5198

SERVIÇO AÉREO
-

Acordo - promulgação. Brasil e Rússia.
Decreto n" 1.690, de 7 de novembro de 1995.

4913

SERVIÇOS PúBLICOS
-

Concessão - Prorrogação. Energia elétrica.
Decreto n'! 1.717, de 24 de novembro de 1995.

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
- Imóvel. Utilidade Pública
Botucatu (SP).
(104) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Lins (SP).
(102) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Marília (SP).
(103) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Pirassununga e Porto Ferreira (SP).
(l01) Decreto de 28 de novembro de 1995.
SERVIDOR PúBLICO CIVIL
- Afastamento. País estrangeiro. Legislação - Alteração.
Decreto n" 1. 701, de 14 de novembro de 1995
..
- Isonomia salarial.
Medida Provisória n!!1.187, de 23 de novembro de 1995.
- Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n!! 1.194, de 24 de novembro de 1995.
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4950

5194
5191
5193
5190

4928

4761
4813

5293
-

-

Remuneração. Vantagem pessoal Décimos - Criação.

Extinção. Lei dos Quintos.

Medida Provisória n" 1.195, de 24 de novembro de 1995.
Seguridade Social. Contribuição social.

4814

Medida Provisória n" 1.198, de 24 de novembro de 1995.

4845

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
-

Organização.
Medida Provisória n" 1.196, de 24 de novembro de 1995.

4821

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
-

Organização.
Medida Provisória n'!.1.196, de 24 de novembro de 1995.

4821

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
-

-

Reestruturação. Programa. Conselho Monetário Nacional.

Medida Provisória n" 1.179, de 3 de novembro de 1995 (publicada
no DO de 6 de novembro de 1995).
(Retificada no DO de 7 de novembro de 1995). .
Responsabilidade solidária.
Medida Provisória n~ 1.182, de 17 de novembro de 1995.

4741
5217
4745

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
-

Real ~ Plano. Medidas complementares. Correção Monetária.

Medida Provisória n" 1.205, de 24 de novembro de 1995.

4865

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA PESCA E AQÜlCULTURA
(SINPESQ)
-

Criação. Fundação IBGE.
Decreto n" 1.694, de 13 de novembro de 1995.

4919

SISTEMA úNICO DE SAÚDE (SUS)
-

Financiamento. Serviços assistenciais. Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Medida Provisória n" 1.178, de 12de novembro de 1995.

4739

SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO. PEDRALVA(MG)
- Utilidade Pública - Declaração.
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5068
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SUS ver SISTEMA úNICO DE SAÚDE

T
TASA ver TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS S.A.
TAXA DE CÂMBIO
-

Fixação. Imposto de Importação. Ministério da Fazenda - Competência.

Decreto n" 1. 707, de 17 de novembro de 1995..

4933

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
-

Criação.

-

Medida Provisória n" 1.183, de 23 de novembro de 1995.
Empréstimo. Fundos Constitucionais de Financiamentos.

Lei

n~

9.126, de 10 de novembro de 1995. "

4748
4709

TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS
-

Curso de graduação - Autorização.
Registro (SP). Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis

do Vale do Ribeira
(87) Decreto de 20 de novembro de 1995.

TELECOMUNICAÇÃO
- Radiodifusão. Serviço - Concessão -Transferência.
Rãdiovale - Rádioe TelevisãoValedoFarinha Ltda.RádioRibamar,
Pindaré-Mirim e São Luís (MA).
(26) Decreto de 10 de novembro de 1995.
-

5130

5066

Serviços. Exploração. Comercialização. Concessão. Regulamento.

Decreto n" 1. 719, de 28 de novembro de 1995.

4991

TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS S.A. (TASA)
-

Incorporação. Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).

Decreto n' 1.691, de 8 de novembro de 1995.

4914

TELEVISÃO VIA CABO
-

Serviço. Regulamento.

Decreto nrl, 718, de 28 de novembro de 1995 ...
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4961

5295
TíTULO DO TESOURO NACIONAL
-

Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução.Legislação - Alteração.

-

Medida Provisória n" 1.206, de 24 de novembro de 1995.
Emissão. Dívida mobiliária. Dívida externa.
Resolução n Q 57, de 10 de novembro de 1995.

4871
4903

TJLP ver TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO.
TRABALHADOR
- Participação nos lucros.
Medida Provisória n~' 1.204, de 24 de novembro de 1995.

4863

TRABALHADOR RURAL
Organização. Convenção n" 141 - Promulgação.
Decreto nr l. 703, de 17 de novembro de 1995
..
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
- Código Penal- Art. 332 - Alteração.
Lei n'J. 9.127, de 16 de novembro de 1995
..
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
- Belo Horizonte (MG). Projeto. Operação financeira.
Resolução n'J. 59, de 29 de novembro de 1995. .
.
TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE
- Acordo de Alcance Parcial. Protocolo Adicional sobre Infrações e
Sanções. Brasil. Argentina. Bolívia. Chile. Paraguai. Peru e Uruguai.
Decreto n" 1.704, de 17 de novembro de 1995.
-

4929

4714

4906

4930

u
UNIÃO FEDERAL
- Orçamento. Crédito Suplementar
Justiça do Trabalho.
(69) Decreto de 14 de novembro de
(70) Decreto de 14 de novembro de
Justiça Eleitoral.
(70) Decreto de 14 de novembro de
Justiça Federal.
(72) Decreto de 14 de novembro de

1995.
1995.

5113
5114

1995.

5114

1995.

5116
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-

Ministério da Educação e do Desporto.
(2) Decreto de 31 de outubro de 1995.
(17) Decreto de 6 de novembro de 1995.
(94) Decreto de 22 de novembro de 1995.
(99) Decreto de 23 de novembro de 1995.
(110) Decreto de 28 de novembro de 1995.
Presidência da República. Ministério das Relações Exteriores.
Lei n" 9.134, de 27 de novembro de 1995.
Orçamento. Exercício de 1995. Lei n" 8.931/94 - Alteração.
Lei n"9.122, de I'?de novembro de 1995.
Orçamento. Poder Executivo. Orçamento Fiscal. Orçamento da
Seguridade Social. Exercício de 1995. Legislação - Alteração.
Decreto n!!1.693, de 9 de novembro de 1995. .....
Decreto n!!1.713, de 22 de novembro de 1995.
Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito adicional.
Lei n!! 9.124, de F de novembro de 1995.
Lei n~ 9.130, de 23 de novembro de 1995.
(4) Decreto de 1º de novembro de 1995.
(5) Decreto de 1º de novembro de 1995.
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário - Órgãos.
(120) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5025
5056
5183
5188
5201
4730
4705

4918
4944
4707
4719
5027
5028
5210

UNIÃO JUSSARENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR E DO ADOLESCENTE CARENTE E ABANDONADOS E DE DEFESA DA VIDA JUSSARA (GO)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(18) Decreto de 7 de novembro de 1995.

URUGUAI
- Acordo Comercial n" 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Chile e Venezuela.
Decreto n~ 1.699, de 14 de novembro de 1995.
- Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções. Brasil. Argentina. Bolívia. Chile. Paraguai. Peru.
Decreto n!!1.704, de 17 de novembro de 1995.
- Acordo de Complementação Econômica N!! 18. Décimo Terceiro
Protocolo Adicional. Brasil. Argentina e Paraguai.
Decreto n" 1.700, de 14 de novembro de 1995.
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5057

4926

4930

4927

5297
-

Acordos de Alcance Parcial de Natureza ComerciaL Brasil. Argentina. Chile. México e Venezuela.
Decreto n" 1.722, de 28 de novembro de 1995.

5020

UTILIDADE PÚBLICA
Concessão. Cassação. Ministério da Justiça - Competência.

Decreto n'.' 1.698, de 13 de novembro de 1995
..
Declaração
Associação Beneficente Virgínia Crivelenti. Altinópolis (SP).
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995.
.
.
Associação Brasileira de Amparo à Criança s.e (Abraci). São Paulo

4925

5068

(SP).

(l05) Decreto de 28 de novembro de 1995
Associação Cultural Avelino A. Vieira. Curitiba (PR).

.

5196

(105) Decreto de 28 de novembro de 1995.
.
.
Associação de Amigos dos Excepcionais do Brooklin. São Paulo

5196

(SP).

(18) Decreto de 7 de novembro de 1995

.

5057

Associação de Defesa da Criança e do Adolescente. Juiz de Fora
(SP).

(105) Decreto de 28 de novembro de 1995

.

5196

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. Alvorada do
Sul (PR).
(18) Decreto de 7 de novembro de 1995.

..

5057

.

Associação de Senhoras dos Rotarianos de Paraíso do Norte. Paraíso do Norte (PR).
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995

5068

.

Associação dos Colaboradores da Escola para Surdos Epheta.
Curitiba (PR).
.

5068

Beneficência Social Bom Samaritano. Governador Valadares (MG).
..
.
(18) Decreto de 7 de novembro de 1995.

5057

(28) Decreto de 10 de novembro de 1995. ..

.

Centro Social do Patrimônio Novo. Paulo de Faria (SP).
(18) Decreto de7 de novembro de 1995.
Fundação Felice Rosso. Belo Horizonte (SP).

5057

(105) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5196

Fundação Gaia. Porto Alegre (RS).
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5068
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Hospital Beneficente São Carlos. Farroupilha (RS).
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995. "

.

5068

Konrad-Adenauer-Stiftung EiV, São Paulo (SP).
(l05) Decreto de 28 de novembro de 1995

5196

.

Rede Feminina de Combate ao Câncer. São Miguel do Oeste (SC),
(105) Decreto de 28 de novembro de 1995.

5196

Sociedade Beneficente Dr; Geraldo Pinheiro Osório. Pedralva (MG).
(28) Decreto de 10 de novembro de 1995.

5068

União -Iussarense de Promoção do Menor e do Adolescente Carente
e Abandonados e de Defesa da Vida. -Iussara (GO).

5057

(18) Decreto de 7 de novembro de 1995.

-

Restabelecimento.
Ação Social da Paróquia de Laranjeiras. Laranjeiras (SE).
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Nioaque. Nioaque (MS),
Santa Casa de Misericórdia de Araguari. Araguari (MG),
(27) Decreto de 10 de novembro de 1995,

"",,...

5067

v
VEGETAÇÃO
- Preservação. Imõvel. lhama. Maceió (AL).

4934

Decreto nl! 1.709, de 20 de novembro de 1995 ..

VEíCULO AUTOMOTOR
- Roubo. Restituição. Acordo. Brasil e Paraguai.
Decreto Legislativo n'! 13.9, de 29 de novembro de 1995

,.....

4899

VENEZUELA
-

Acordo Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química. Vigésimo
Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.

-

Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial. Brasil. Argentina. México. Chile. Uruguai.

Decreto nl! 1.69.9, de 14 de novembro de 1995.

Decreto

n~

1.722, de 28 de novembro de 1995

4926

"......
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5020

5299

z
ZUMBI DOS PALMARES
-

Comemoração. Tricentenário - 1995 .. Ministério da Cultura.
Lei n" 9.125, de 7 de novembro de 1995. .
..

4708
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LEIS

LEI Nº 9.139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera dispositivos daLei n Q 5.869, de 11
de janeiro de 1973, que institui o Código de
Processo Civil, que tratam do agravo de instrumento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º Os arts. 522,523,524,525,526,527,528 e 529 do Código
de Processo Civil, Livro I, Título X, Capítulo IH, passam a vigorar,
sob o título Do Agravo, com a seguinte redação:
«Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no
prazo de 10 (dez) dias, retido nos autos ou por instrumento.

Parágrafo único. O agravo retido independe de preparo.
Art. 523. Na modalidade de agravo retido, o agravante
requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por
ocasião do julgamento da apelação.
§ lº Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer
expressamente, nas razões ou na proposta da apelação, sua
apreciação pelo tribunal.

§ 2º Interposto o agravo, o Juiz poderá reformar sua decisão, após ouvida a parte contrária, em 5 (cinco) dias.
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§ 3º Das decisões interlocutórias proferidas em audiência
admitir-se-á interposição oral do agravo retido, a constar do
respectivo termo, expostas sucintamente as razões que justifiquem o pedido de nova decisão.
§ 4º Será sempre retido o agravo das decisões posteriores à
sentença, salvo caso de inadmissão da apelação.

Art. 524. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, através de petição com os seguintes
requisitos:
I
II

a exposição do fato e do direito;
as razões do pedido de reforma da decisão;

II]
o nome e o endereço completo dos advogados, constantes do processo.

Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada,
da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas
aos advogados do agravante e do agravado;
II - facultativamente, com outras peças que o agravante
entender úteis.
§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento
das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos,
conforme tabela que será publicada pelos tribunais.
§ 2º No prazo do recurso, a petição será protocolada no
tribunal, ou postada no correio sob registro com aviso de recebimento, ou, ainda, interposta por outra forma prevista na lei local.

Art. 526. O agravante, no prazo 3 (três) dias, requererá
juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de
instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como
a relação dos documentos que instruíram o recurso.
Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e
distribuído incontinenti, se não for caso de indeferimento liminar
(art. 557), o relator:
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I - poderá requisitar informações ao Juiz da causa, que
as prestará no prazo de 10 (dez) dias;

II - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art.
558), comunicando ao Juiz tal decisão;

III - intimará o agravado, na mesma oportunidade, por
ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de
recebimento, para que responda no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes; nas
comarcas-sede de tribunal, a intimação far-se-á pelo órgão oficial;
IV - ultimadas as providências dos incisos anteriores,
mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso, no prazo de 10
(dez) dias.
Parágrafo único. Na sua resposta, o agravado observará o
disposto no § 2º do art. 525.
Art. 528. Em prazo não superior a 30 (trinta) dias da intimação do agravado, o relator pedirá dia para julgamento.
Art. 529. Se o Juiz comunicar que reformou inteiramente a
decisão, o relator considerará prejudicado o agravo.»

Art. 2º Os arts. 557 e 558 do Código de Processo Civil passam
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à
súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.
Parágrafo único. Da decisão denegatória caberá agravo, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para o julgamento
do recurso. Interposto o agravo a que se refere este parágrafo, o
relator pedirá dia.
Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante,
nos casos de prisão civil, adjudicação, remissão de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais
possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante
a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o
pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
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Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo às
hipóteses do art. 520.»
Art. 3' Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI N' 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas,
no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos
legais, as pessoas relacionadas no Anexo I desta lei, por terem
participado, ou terem sido acusadas de participação, em atividades
políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979,
e que, por este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos,
achando-se, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícias.
Art 2' A aplicação das disposições desta lei e todos os seus
efeitos orientar-se-ão pelo princípio de reconciliação e de pacificação
nacional, expresso na Lei n" 6.683, de 28 de agosto de 1979 - Lei de
Anistia.
Art. 3' O cônjuge, o companheiro ou a companheira, descendente, ascendente, ou colateral até quarto grau, das pessoas nominadas na lista referida no art. 1', comprovando essa condição, poderão
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requerer a oficial de registro civil das pessoas naturais de seu domicílio a lavratura do assento de óbito, instruindo o pedido com original
ou cópia da publicação desta lei e de seus anexos.
Parágrafo único. Em caso de dúvida, será admitida justificação
judicial.

Art. 4" Fica criada Comissão Especial que, em face da situação
política mencionada no art. 1º e, em conformidade com este, tem as
seguintes atribuições:
I -

proceder ao reconhecimento de pessoas:

a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo I desta lei;
b) que, por terem participado, ou por terem sido acusadas de
participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979, tenham falecido por causas não-naturais,
em dependências policiais ou assemelhadas;

H - envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas
desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em
que possam estar depositados;

IH - emitir parecer sobre os requerimentos relativos a indenização que venham a ser formulados pelas pessoas mencionadas no
art. 10 desta lei.
Art. 5" A Comissão Especial será composta por sete membros,
de livre escolha e designação do Presidente da República, que indicará, dentre eles, quem irá presidi-la, com voto de qualidade.
§ 1" Dos sete membros da comissão, quatro serão escolhidos:
I - dentre os membros da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados;
H - dentre as pessoas com vínculo com os familiares das
pessoas referidas na lista constante do Anexo I;
IH

dentre os membros do Ministério Público Federal; e

IV

dentre os integrantes das Forças Armadas.

§ 2" A Comissão Especial poderá ser assessorada por funcionários públicos federais, designados pelo Presidente da República, poCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5301-5462, dez. 1995.
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dendo, ainda, solicitar o auxílio das Secretarias de Justiça dos Estados, mediante convênio com o Ministério da Justiça, se necessário.
Art. 6' A Comissão Especial funcionará junto ao Ministério da
Justiça, que lhe dará o apoio necessário.
Art. 7' Para fins de reconhecimento de pessoas desaparecidas
não relacionadas no Anexo I desta lei, os requerimentos, por qualquer
das pessoas mencionadas no art. 3º, serão apresentados perante a
Comissão Especial, no prazo de cento e vinte dias, contado a partir
da data da publicação desta lei, e serão instruídos com informações e
documentos que possam comprovar a pretensão.
§ l' Idêntico procedimento deverá ser observado nos casos baseados na alínea b do inciso I do art. 4'.
§ 2' Os deferimentos, pela Comissão Especial, dos pedidos de
reconhecimento de pessoas não mencionadas no Anexo I desta lei
instruirão os pedidos de assento de óbito de que trata o art. 3', contado
o prazo de cento e vinte dias, a partir da ciência da decisão deferitória.
Art. 8' A Comissão Especial, no prazo de cento e vinte dias de
sua instalação, mediante solicitação expressa de qualquer das pessoas mencionadas no art. 3º, e concluindo pela existência de indícios
suficientes, poderá diligenciar no sentido da localização dos restos
mortais do desaparecido.
Art. 9º Para os fins previstos nos arts. 4º e 7º, a Comissão
Especial poderá solicitar:

I
U
Ill

documentos de qualquer órgão público;
a realização de perícias;
a colaboração de testemunhas;

IV
a intermediação do Ministério das Relações Exteriores
para a obtenção de informações junto a governos e a entidades
estrangeiras.
Art. 10. A indenização prevista nesta lei é deferida às pessoas
abaixo indicadas, na seguinte ordem:
I -

ao cônjuge;
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II - ao companheiro ou companheira, definidos pela Lei n"
8,971, de 29 de dezembro de 1994;
III

aos descendentes;

IV

aos ascendentes;

V

aos colaterais, até o quarto grau.

§ 1Q O pedido de indenização poderá ser formulado até cento e
vinte dias a contar da publicação desta lei. No caso de reconhecimento
pela Comissão Especial, o prazo se conta da data do reconhecimento.
§ 2 Q Havendo acordo entre as pessoas nominadas no caput deste
artigo, a indenização poderá ser requerida independentemente da
ordem nele prevista.
§ 3Q Reconhecida a morte, nos termos da alínea b do inciso I do
art. 4 Q, poderão as pessoas mencionadas no caput, na mesma ordem
e condições, requerer à Comissão Especial a indenização.

Art. 11. A indenização, a título reparatório, consistirá no pagamento de valor único igual a R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicado
pelo número de anos correspondentes à expectativa de sobrevivência
do desaparecido, levando-se em consideração a idade à época do
desaparecimento e os critérios e valores traduzidos na tabela constante do Anexo II desta lei.
§ 1Q Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior
a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 2 Q A indenização será concedida mediante decreto do Presidente da República, após parecer favorável da Comissão Especial
criada por esta lei.

Art. 12. No caso de localização, com vida, de pessoa desaparecida, ou de existência de provas contrárias às apresentadas, serão
revogados os respectivos atos decorrentes da aplicação desta lei, não
cabendo ação regressiva para o ressarcimento do pagamento já efetuado, salvo na hipótese de comprovada má-fé.
Art. 13. Finda a apreciação dos requerimentos, a Comissão
Especial elaborará relatório circunstanciado, que encaminhará, para
publicação, ao Presidente da República, e encerrará seus trabalhos.
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Parágrafo único. Enquanto durarem seus trabalhos, a Comissão
Especial deverá apresentar trimestralmente relatórios de avaliação.
Art. 14. Nas ações judiciais indenizatórias fundadas em fatos
decorrentes da situação política mencionada no art. lQ, os recursos
das sentenças condenatórias serão recebidos somente no efeito devolutivo.
Art. 15. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta de dotações consignadas no orçamento da União pela Lei
Orçamentária.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
ANEXO I
I -

Nome de Pessoas Desaparecidas (com a época
do desaparecimento)

1. Adriano Fonseca Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de
dezembro de 1945 em Ponte Nova, Minas Gerais, filho de Adriano
Fonseca e Zely Eustáquio Fonseca. (1973)
2. Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, brasileiro, casado, nascido
em 5 de setembro de 1922 em Pírujuí, filho de Henrique Palhano
Pedreira Ferreira e Henise Palhano Pedreira Ferreira. (1971)
3. Ana Rosa Kucinski Silva, brasileira, casada, nascida a 12 de
janeiro de 1942 em São Paulo (SP), filha de Majer Kucinski e Ester
Kucinski. (1974)
4. André Grabois, brasileiro, nascido a 3 de julho de 1946 no Rio
de Janeiro (RJ), filho de Maurício Grabois e Alzira da Costa Reis.
(1973)
5. Antonio Alfredo Campos, brasileiro, casado. (1973)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.

5309
6. Antônio Carlos Monteiro Teixeira, brasileiro, casado, nascido
a 22 de agosto de 1944 em Ilbéus (BA), filho de Gessori da Silva
Teixeira e Maria Luíza Monteiro Teixeira. (1972)
7. Antonio de Pádua Costa, brasileiro, solteiro, nascido a 12 de
junho de 1943 no Piauí, filho de João Lino da Costa e Maria Jardililna
da Costa. (1974)

8. Antonio dos Treis Reis de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em 19 de novembro de 1948 em Tiros (MG), filho de Argum de
Oliveira e Gláucia Maria de Oliveira. (1970)
9. Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, brasileiro, solteiro, nascido
a 20 de setembro de 1946 em São Paulo (SPj, filho de Walter Pinto
Ribas e Benedita de Araújo Ribas. (1973)
10. Antônio Joaquim de Souza Machado, brasileiro, solteiro,
nascido em 13 de setembro de 1939 em Papagaios (MG), filho de
Joaquim Maria de Souza Machado e Maria de Oliveira Campos,
morador no Rio de Janeiro. (1971)
11. Antonio Teodoro de Castro, brasileiro, solteiro, nascido a 12
de abril de 1945 em Itapipoca (CE), filho de Raimundo de Castro
Sobrinho e Benedita Pinto de Castro. (1973)
12. Arildo Valadão, brasileiro, casado, nascido a 28 de dezembro
de 1948 em Itaici (ES), filho de Altivo Valadão de Andrade e Helena
Almochidice Valadão. (1973)
13. Armando Teixeira Frutuoso, brasileiro, casado, nascido em
20 de maio de 1921 na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), filho de Aníbal
Teixeira Frutuoso e Maria da Glória Frutuoso. (1975)
14. Áurea Eliza Pereira, brasileira, casada, nascida em 6 de
abril de 1950 em Monte Belo (MG), filba de José Pereira e Odila
Mendes Pereira. (1974)
15. AyltonAdalberto Mortati, brasileiro, solteiro, nascido em 13
de janeiro de 1946 em Catanduva (SP), filbo de Umberto Mortatí e
Carmem Sobrinho Martins. (1971)
16. Bergson GUIjão Farias, brasileiro, solteiro, nascido em 17 de
maio de 1947 em Fortaleza (CE), filho de Gessiner Farias e Luíza
Gurjão Farias. (1972)
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17. Caiuby Alves de Castro, brasileiro, nascido em 16 de agosto
de 1928, filho de Mariano Alves de Castro e Leopoldina Ribeiro de
Castro. (1973)
18. Carlos Alberto Soares de Freitas, brasileiro, solteiro, nascido
em 12 de agosto de 1939, filho de Jayme Martins de Freitas e Alice
Soares de Freitas. (1971)
19. Celso Gilberto de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em
26 de dezembro de 1945, filho de João Adelino de Oliveira e Julieta
Pedroso de Oliveira. (1970)
20. Cilon Cunha Brun, brasileiro, solteiro, nascido em 3 de
fevereiro de 1946 em São Sepé (RS), filho de Lino Brun e Eloá Cunha
Brun, (1970)
21. Ciro Flávio Salazar Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em
26 de setembro de 1943 em Araguari (MG), filho de Arédio Oliveira e
Maria de Lourdes Oliveira. (1972)
22. Custódio Saraiva Neto, brasileiro, nascido em 5 de abril de
1952 no Ceará, filho de Dario Saraiva Leão e Hilda Quaresma Saraiva
Leão. (1974)
23. Daniel José Carvalho, brasileiro. (1974)
24. Daniel Ribeiro Callado, brasileiro, nascido em 16 de outubro
de 1940 em São Gonçalo (RJ), filho de Consueto Ribeiro Callado e
América Ribeiro Callado. (1974)
25. David Capistrano da Costa, brasileiro, casado, nascido em
16 de novembro de 1913 em Boa Viagem (CE), filho de José Capistrano da Costa e Cristina Cirila de Araújo. (1974)
26. Dênis Casemiro, brasileiro, solteiro, nascido em 9 de dezembro de 1942 em Votuporanga(SP), filho de Antonio Casemiro e Maria
Casemiro. (1971)
27. Demerval da Silva Pereira, brasileiro, solteiro, nascido em
16 de fevereiro de 1945 em Salvador (BA), filho de Carlos Gentil
Pereira e Francisca das Chagas Pereira. (1974)
28. Dinaelza Santana Coqueiro, brasileira, casada, nascida em
22 de março de 1949 em Vitória da Conquista (BA), filha de Antonio
Pereira de Santana e Jumília Soares Santana. (1973)
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29. Dinalva Oliveira Teixeira, brasileira, casada, nascida em 16
de maio de 1945 em Castro Alves (BA), filha de Viriato Augusto
Oliveira e Elza Conceição Bastos. (1973)
30. Divino Ferreira de Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 12
de setembro de 1942 em Caldas Novas (GO), registrado em Mossamedes (GO), filho de José Ferreira de Souza e Maria Gomes de Souza.
(1973)
31. Durvalino de Souza, brasileiro, filho de José Porfírio de
Souza. (1973)
32. Edgar de Aquino Duarte, brasileiro, solteiro, nascido em 28
de fevereiro de 1941 em Bom Jardim (PE), filho de José Geraldo
Duarte e Maria Francisca Duarte. (1973)
33. Edmur Péricles Camargo, brasileiro, solteiro, nascido em 4
de setembro de 1914 em São Paulo (SP), filho de Tomás Benedito
Moura Camargo e Maria da Penha Amaral Vilaça. (1975)
34. Eduardo Collier Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 5 de
dezembro de 1948 em Recife (PE), filho de Eduardo Collier e Rizoleta
Meira. (1974)
35. Eleni Telles Pereira Guariba, brasileira, casada, nascida em
13 de março de 1941 em Bebedouro (SP), filha de Isaac Ferreira
Caetano e Pascoalina Alves Ferreira. (1971)
36. Elmo Corrêa, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de abril de
1946 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Edgar Correa e Irene Guedes
Correa. (1974)
37. Elson Costa, brasileiro, casado, nascido em 26 de agosto de
1913 em Prata (MG), filho de João Soares da Costa e Maria Novais
Costa. (1975)
38. Enrique Ernesto Ruggia, argentino, nascido em 25 de julho
de 1955 em Comentes (ARG.), filho de Atílio Carlos Ruggia e Ana
Violeta Bambula Ruggia. (1974)
39. Ezequias Bezerra da Rocha, brasileiro, casado, nascido em
24 de dezembro de 1944 em João Pessoa (PB), filho de Simplício
Bezerra da Rocha e Antonia Bulhões Bezerra. (1972)
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40. Félix Escobar Sobrinho, brasileiro, nascido em 23 de março
de 1923 em Miracema (RJ), filio de José Escobar Sobrinho e Emilici
Gomes Escobar. (1971)
41. Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, brasileiro, casado,
nascido em 20 de fevereiro de 1948 em Recife (PE), filho de Lincoln
de Santa Cruz Oliveira e Elzita Santos de Santa Cruz Oliveira. (1974)
42. Francisco Manoel Chaves (ou José Francisco Chaves), brasileiro, morou na região de Caianos. (1972)
43. Gilberto Olímpio Maria, brasileiro, casado, nascido em 11 de
março de 1942 em Mirassol (SP), filho de Antonio Olímpio Maria e
Rosa Cabello Maria. (1973)
44. Guilherme Gomes Lund, brasileiro, solteiro, nascido em 11
de julho de 1947 no Rio de Janeiro (RJ), filho de João Carlos Lund e
Júlia Gomes Lund. (1973)
45. Helenira Rezende de Souza N azareth, brasileira, solteira,
nascida em 19 de janeiro de 1944 em Cerqueira Cezar (SP), filha de
Adalberto de Assis N azareth e Euthalia Rezende de Souza Nazareth.
(1972)
46. Hélio Luiz N avarro de Magalhães, brasileiro, solteiro, nascido em 23 de novembro de 1949 no Rio de Janeiro (RJ), filho de
Gérson Menezes Magalhães e Carmem N avarro de Magalhães. (1974)
47. Hiran de Lima Pereira, brasileiro, casado, nascido em 3 de
outubro de 1913 em Caicó (RN), filho de Hilário Amâncio Pereira e
Maria Marieta de Lima Pereira. (1975)
48. Honestino Monteiro Guimarães, brasileiro, casado, nascido
em 28 de março de 1947 em Itaberaí (GO), filho de Benedito Guimarães e Maria Rosa Leite Guimarães. (1973)
49. Humberto Albuquerque Câmara Neto, brasileiro, solteiro,
nascido em 28 de maio de 1947 em Campina Grande (PB), filho de
Roberto Alves Câmara e Marilene de Sá Leitão Câmara. (1973)
50. Idalísio Soares Aranha Filho, brasileiro, casado, nascido em
27 de agosto de 1947 em Rubim (MG), filho de Idalísio Soares Aranha
e Aminthas Rodrigues Pereira. (1972)
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51. Ieda Santos Delgado, brasileira, solteira, nascida em 9 de
julho de 1945 no Rio de Janeiro (RJ), filha de Odorico Arthur Delgado
e Eunice Santos Delgado. (1974)
52. Ísis Dias de Oliveira, brasileira, casada, nascida em 29 de
agosto de 1941 em São Paulo (SP), filha de Edmnndo Dias de Oliveira
e Felícia Mardini de Oliveira. (1972)
53. Issami N akamura Okano, brasileiro, nascido em 23 de novembro de 1945 em Cravinhos (SP) filho de Hideo Okano e Sadae
Nakamura. (1974)
54. Itair José Veloso, brasileiro, casado, nascido em 10 de junho
de 1930 em Minas Gerais, filho de Sebastião Veloso e Zulmira
Veloso. (1975)
55. Ivan Mota Dias, brasileiro, solteiro, nascido em 29 de outubro de 1942 em Passa Quatro (MG), filho de Lucas de Souza Dias e
Nair Mota Dias. (1971)
56. Jaime Amorim Miranda, brasileiro, casado, nascido em 18
de junho de 1926 em Maceió (AL), filho de Manoel Simplício de
Miranda e Hermé Amorim de Miranda. (1973)
57. Jaime Petit da Silva, brasileiro, casado, nascido em 18 de
junho de 1945 em Iacanga (SP), fiho de José Bernardino da Silva e
Julieta Petit da Silva. (1973)
58. J ana Moroni Barroso, brasileira, solteira, nascida em 10 de
junho de 1948 em Fortaleza (CE), filha de Benigno Girão Barroso e
Cirene Moroni Barroso. (1974)
59. João Alfredo Dias, brasileiro, nascido em 23 dejunho de 1932
em Sapé (PB), filho de Alfredo misses Gonçalo e Amélia Gonçalo Dias,
sapateiro e trabalhador do campo. (1964)
60. João Batista Rita, brasileiro, casado, nascido em 24 de junho
de 1948 em Braço Norte (SC), filho de Graciliano Mignel Rita e Aracy
Pereira Rita. (1973)
61. João Carlos Haas Sobrinho, brasileiro, nascido em 24 de
junho de 1941 em São Leopoldo (RS), filho de Idelfonso Haas e Uma
Haas. (1972)
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62. João Gualberto Calatrone, brasileiro, nascido em 7 dejaneiro de 1951 em Nova Venécia (ES), filho de Clotildio Calatrone e Osória
Calatrone. (1974)
63. João Leonardo da Silva Rocha, brasileiro, nascido em Salvador (BA), filho de Mário Rocha e Maria Natália da Silva Rocha. (1974)
64. João Massena Melo, brasileiro, casado, nascido em 18 de
agosto de 1919 em Palmares (PE), filho de Sebastião Massena Melo
e Olímpia Melo Maciel. (1974)
65. Joaquim Pires Cerveira, brasileiro, casado, nascido em 14
de dezembro de 1923, em Santa Maria (RS), filho de Marcelo Pires e
Auricela Goulart Cerveira. (1973)
66. Joel José de Carvalho, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de
julbo de 1948 em Muriaé (MG), filho de Ely José de Carvalho e Esther
José de Carvalho. (1974)
67. J oel Vasconcelos Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 9 de
agosto de 1949 em Nazaré (BA), filho de João Vicente Vasconcelos
Santos e Elza Joana dos Santos. (1973)
68. Jorge Leal Gonçalves Pereira, brasileiro, nascido em 25 de
dezembro de 1938 em Salvador (BA), filho de Enéas Gonçalves
Pereira e Rosa Leal Gonçalves Pereira. (1970)
69. Jorge Oscar Adur, (padre) argentino, nascido em Nogoya,
província de Entreiros. (1978)
70. José Huberto Bronca, brasileiro, nascido em 8 de setembro
de 1934 em Porto Alegre (RS), filho de Huberto Atteo Bronca e
Ermelinda Mazaferro Bronca. (1974)
71. José Lavechia, brasileiro, nascido em 25 de maio de 1919 em
São Paulo (SP), filho de Leo Lavechia e Felícia Mateus Lavechia.
(1974)
72. José Lima Piauhy Dourado, brasileiro, nascido em 24 de
março de 1946 em Barreiras (BA), filho de Pedro Piauhy Dourado e
Aníta Lima Piauhy Dourado. (1974)
73. José Maria Ferreira Araújo, brasileiro, casado, nascido em
6 de junho de 1941 no Ceará, filho de José Alexandre de Araújo e
,Maria da Conceição Ferreira de Araújo. (1970)
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74. José Maurílio Patrício, brasileiro, nascido em 1943 em Santa
Tereza (ES), filho de Joaquim Patrício e Isaura de Souza Patrício.
(1974)
75. José Montenegro de Lima, brasileiro, solteiro, nascido em
1948 no Ceará. (1975)
76. José Porfirio de Souza, brasileiro, casado, nascido em 27 de
julho de 1912 em Pedro Afonso (GO). (1973)
77. José Roman, brasileiro, nascido em 4 de outubro de 1926 em
São Paulo (SP). (1974)
78. José Toledo de Oliveira, brasileiro, nascido em 17 de julho
de 1941 em Uberlândia (MG), filho de José Sebastião de Oliveira e
Adaide de Toledo de Oliveira. (1972)
79. Kléber Lemos da Silva, brasileiro, nascido em 21 de maio de
1942 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Norival Euphrosino da Silva e
Karitza Lemos da Silva. (1972)
.
80. Libero Giancarlo Castiglia, italiano, nascido em 4 de julho
de 1944 em Corenza, filho de Luigi Castiglia e Elena Gibertiui
Castiglia. (1973)
81. Lourival de Moura Paulino, brasileiro, nascido em Xambioá
(TO), filho de Joaquim Moura Cambino e Jardilina Santos Moura.
(1974)
82. Lúcia Maria de Souza, brasileira, solteira, nascida em 22 de
junho de 1944 em São Gonçalo (RJ), filha de José Augusto de Souza
e Jovina Ferreira. (1973)
83. Lúcio Petit da Silva, brasileiro, nascido em 1Q de dezembro
de 1941 em Piratininga (SP), filho de José Bernardino da Silva Júuior
e Julieta Petit da Silva. (1973)
84. Luís Eurico Tejera Lisbôa, brasileiro, casado, nascido em 29
de janeiro de 1948 em Porto Uuião (SC), filho de Eurico Siqueira
Lisbôa e Clélia Tejera Lisbôa. (1972)
85. Luís Inácio Maranhão Filho, brasileiro, casado, nascido em
25 de janeiro de 1921 em Natal (RN), filho de LuísInácio Maranhão
e Maria Salmé Maranhão. (1974)
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86. Luiz Almeida Araújo, brasileiro, nascido em 27 de agosto de
1943 em Anadia (AL), filho de João Rodrigues de Araújo e Maria José
Mendes de Almeida. (1971)
87. Luiz René Silveira e Silva, brasileiro, solteiro, nascido a 15
de julho de 1951 no Rio de Janeiro (RJ), filho de René de Oliveira e
Silva e Lulita Silveira e Silva. (1974)
88. Luiz Vieira de Almeida, brasileiro, casado, com um filho,
morava em Bocaba. (1973)
89. LuizaAugusta Garlippe, brasileira, solteira, nascida a 16 de
outubro de 1941 em Araraquara (SP), filha de Armando Garlippe e
Durvalina Santomo. (1974)
90. Manoel Alexandrino, brasileiro, nascido na Paraíba, morava
no Engenho de Maraú. (1974).
91. Manuel José Nurchis, brasileiro, nascido em 19 de dezembro
de 1940 em São Paulo (SP), filho de José Francisco Nurchis e Rosalina
Carvalho Nurchis. (1972)
92. Márcio Beck Machado, brasileiro, nascido em 14 de dezembro de 1943 em São Paulo (SP), filho de Otávio Menezes Machado e
Edna Beck Machado. (1973)
93. Marco Antônio Dias Batista, brasileiro, solteiro, nascido em
7 de agosto de 1954 em Sorocaba (SP), filho de Waldomiro Dias
Batista e Maria de Campos Batista. (1970)
94. Marcos José de Lima, brasileiro, nascido no Espírito Santo,
ferreiro. (1973)
95. Maria Augusta Thomaz, brasileira, solteira, nascida em 14
de novembro de 1947 em Leme (SP), filha de Aniz Thomaz e Olga
Michael Thomaz. (1973)
96. Maria Célia Corrêa, brasileira, nascida em 30 de abril de 1945
no Rio de Janeiro (RJ), filha de Adgar Corrêa e 1rene Corrêa. (1974)
97. Maria Lúcia Petit da Silva, brasileira, solteira, nascida a 20
de março de 1950 em Agudos (SP), filha de José Bernardino da Silva
Júnior e Julieta Petit da Silva. (1972)
98. Mariano Joaquim da Silva, brasileiro, casado, nascido a 2 de
maio de 1930 em Timbaúba (PE), filho de Antouio Joaquim da Silva
e Maria Joana Conceição. (1970)
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99. Mário Alves de Souza Vieira, brasileiro, casado, nascido a
14 e fevereiro de 1923 em Santa Fé (BA), filho de Romualdo Leal
Vieira e Julieta Alves de Souza Vieira. (1970)
100. Mauricio Grabois, brasileiro, casado, nascido em 2 de outubro de 1912 em Salvador (BA), filho de Agostim Grabois e Dora
Grabois. (1973)
101. Miguel Pereira dos Santos, brasileiro, nascido em 12 de
julho de 1943 em Recife (PE), filho de Pedro Francisco dos Santos e
Helena Pereira dos Santos. (1972)
102. Nelson de Lima Piauhy Dourado, brasileiro, nascido em 3
de maio de 1941 em Jacobina (BA), filho de Pedro Piauhy Dourado e
Anita Lima Piauhy Dourado. (1974)
103. Nestor Veras, brasileiro, nascido em 19 de maio de 1915 em
Ribeirão Preto (SP), filho de Manoel Veras e Pilar Velasques. (1975)
104. Noberto Armando Habeger, argentino, jornalista, passaporte com nome de Hector Estevan Cuello. (1978)
105. Onofre Pinto, brasileiro, nascido em 26 de janeiro de 1937 em
Jacupiranga (SP), filho de Júlio Rosário e Maria Pinto Rosário. (1974)
106. Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, brasileiro, casado,
nascido em 14 de janeiro de 1915 em Santa Tereza (ES), filho de
Orlando da Silva Rosa Bonfim e Maria Gasparini Bonfim. (1974)
107. Orlando Momente, brasileiro, casado, nascido em 10 de
outubro de 1933 em Rio Claro (SP), filho de Álvaro Momente e
Antonia Rivelino Momente. (1973)
108. Osvaldo Orlando da Costa, brasileiro, nascido em 27 de
abril de 1938 em Passa Quatro (MG), filho de José Orlando da Costa
e Rita Orlando dos Santos. (1974)
109. Paulo César Botelho Massa, brasileiro, solteiro, nascido em
5 de outubro de 1945 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Cristovam
Sanches Massa e Laís Maria Botelho Massa. (1972)
110. Paulo Costa Ribeiro Bastos, brasileiro, nascido em 16 de
fevereiro de 1945 em Juiz de Fora (MG), filho de Othon Ribeiro Bastos
e Maria do Carmo Costa Bastos. (1972)
111. Paulo de Tarso Celestino da Silva, brasileiro, nascido em
26 de maio de 1944 em Morriuhos (GO), filho de Pedro Celestino da
Silva Filho e Zuleika Borges Pereira Celestino. (1971)
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112. Paulo Mendes Rodrigues, brasileiro, nascido em 25 de
setembro de 1931 em Cruz Alta (RS), filho de Francisco Alves Rodrigues e Otília Mendes Rodrigues. (1973)
113. Paulo Roberto Pereira Marques, brasileiro, nascido em 14
de maio de 1949, em Pains (MG), filho de Sílvio Marques Carrilho e
Maria Leonor Pereira Marques. (1973)
114. Paulo Stuart Wright, brasileiro, casado, nascido em 2 de
julho de 1933 em Herval D'Oeste (SC), filho de Lathan Ephraim
Wright e Maggie Belle Wrigth. (1973)
115. Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, brasileiro, solteiro,
nascido em 19 de março de 1947 em Belo Horizonte (MG), filho de
Pedro Alexandrino de Oliveira e Diana Piló de Oliveira. (1974)
116. Pedro Inácio de Araújo, brasileiro, morava em Miriri (PB).
(1974)
117. Ramires Maranhão do Valle, brasileiro, nascido em 2 de
novembro de 1950 em Recife (PE), filho de Francisco Clóvis Marques
do Valle e Agricola Maranhão do Valle. (1973)
118. Rodolfo de Carvalho Troiano, brasileiro, nascido em 1950
em Juiz de Fora (MG), filho de Rodolfo Troiano e Geny de Carvalho
Troiano. (1974)
119. Rosalindo Souza, brasileiro, nascido em 2 de janeiro de
1940 em Caldeirão Grande (BA), filho de Rosalvo Cypriano Souza e
Lindaura Correira de Souza. (1973)
120. Rubens Beirodt Paiva, brasileiro,casado, nascido em 26 de
setembro de 1929 em Santos (SP), filho de Jaime de Almeida Paiva e
Aracy Beirodt Paiva. (1971)
121. Ruy Frazão Soares, brasileiro, casado, nascido em 4 de
outubro de 1941 em São Luís (MA), filho de Mário da Silva Soares e
Alice Frazão Soares. (1974)
122. Ruy Carlos Vieira Berbert, brasileiro, solteiro, nascido em
16 de dezembro de 1947 em Regente Feijó (SP), filho de Ruy Thales
Jaccond Berbert e Otilia Vieira Berbert. (1972)
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123. Sérgio Landulfo Furtado, brasileiro, solteiro, nascido em
24 de maio de 1951 em Serrinha (BA), filho de George Furtado e Diva
Furtado. (1972)
124. Stuart Edgar Angel Jones, brasileiro, casado, nascido em
11 dejaneiro de 1946 em Salvador (BA), filho de NormanAngel Jones
e Zuleika Angel Jones. (1971)
125. Suely Yumiko Kamayana, brasileira, solteira, nascida em
25 de maio de 1948 em Coronel Macedo (SP). (1973)
126. TeIma Regina Cordeiro Corrêa, brasileira, casada, nascida
em 23 de julho de 1947 no Rio de Janeiro (RJ), filha de Luiz Durval
Cordeiro e Celeste Durval Cordeiro. (1974)
127. Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto, brasileiro, casado, nascido em l' de julho de 1937 em Patintins (AM), filho de Toga
Meirelles e Maria Garcia Meirelles. (1974)
128. Tobias Pereira Júnior, brasileiro, nascido em 16 de novembro de 1949 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Tobias Pereira e Emilia
Barreto Pereira. (1974)
129. Virassu de Assis Batista, brasileiro, solteiro, nascido em 5
de abril de 1952 em Itapicuru (BA), filho de Francisco de Assis Batista
e Adinalva Dantas Batista. (1974)
130. Vandick Reidner Pereira Coqueiro, brasileiro, casado, nascido em 9 de dezembro de 1949 em Boa Nova (BA), filho de Arnóbio
Santos Coqueiro e Elza Pereira Coqueiro. (1974)
131. Virgilio Gomes da Silva, brasileiro, casado, nascido em 15
de agosto de 1933 em Sitio Novo (Santa Cruz-RN), filho de Arnóbio
Santos Coqueiro e Elza Pereira Coqueiro. (1969)
132. Vitorino Alves Moitinha, brasileiro, solteiro, nascido em 3
de janeiro de 1949 na Bahia, filho de Isaú Lopes Moitinha e Yolinda
Alves Moitinha. (1973)
133. Walquíria Manso Costa, brasileira, casada, nascida em 2
de agosto de 1947, filha de Edwin Costa e Odete Manso Costa. (1974)
134. Válter de Souza Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 24
de setembro de 1924 em Teôfilo Otoni (MG), filho de Benedito Ribeiro
e Maria Natalícia de Souza Ribeiro. (1974)
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135. Wálter Ribeiro Novaes, brasileiro, casado, nascido na Bahia, filho de Arlindo Ribeiro e Maria Rosalinda Ribeiro. (1971)
136. Wilson Silva, brasileiro, casado, nascido em 21 de abril de
1942 em São Paulo (SP), filho de João Silva e Lígia Vilaça Silva. (1974)
ANEXO II
Tabela Para Cálculo da Indenização
(Art. 5º)
Idade na data do
desaparecimento

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65

Expectativa média de sobrevida
Homens
Mulheres
45,74
41,37
37,12
32,96
28,93
25,06
21,37
17,90
14,66
11,67

50,75
46,10
41,53
37,06
32,70
28,45
24,38
20,45
16,73
13,27

LEI Nº 9.141, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios dos Transportes e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, créditos adicionais no montante de
R$ 5.581.815,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE\ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
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do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 2.520.811,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e
onze reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas próprias,
conforme indicado no Anexo H desta lei.
Art. 3' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de R$ 3.061.004,00 (três milhões,
sessenta e um mil e quatro reais), para atender à programação
constante do Anexo IH desta lei.
Art. 4' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme indicado no Anexo IV desta lei.
Art. 5' Em decorrência da abertura do crédito especial, é alterada a receita do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, na
forma do Anexo V, desta lei.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 8.12.1995, págs. 20233/20235.

LEI N' 9.142, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite
de R$ 78.300.000,00.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 78.300.000,00
(setenta e oito milhões e trezentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 7 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 8.12.1995, pág. 20236.

LEI N' 9.143, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a assunção, pela União, de
operações de crédito contratadas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE)
junto a bancos franceses, bem como de obrigações previstas nos respectivos contratos comerciais, firmados para o financiamento da

construção da Usina Termelétrica de Candiota lI! - Unidade 1.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É a União autorizada a assumir as obrigações decorrentes dos contratos firmados pela Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE) com o Banque De Paris Et Des Pays Bas e o Banque
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Française du Commerce Exterieur, registrados no Banco Central do
Brasil sob os nOs 111/01134 e 111/01135, bem como as obrigações
estipuladas nos respectivos contratos comerciais firmados com a Gec
Alsthom, cujos recursos, bens e serviços destinam-se ao Projeto de
Construção da Usina Termelétrica de Candiota IH - Unidade 1.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
a Secretaria do Tesouro Nacional negociarão os ajustes e as condições
da assunção, de forma a adequar as obrigações contratuais às modificações que serão introduzidas no projeto original.

Art. 2º É a União autorizada a receber em pagamento do crédito
decorrente da assunção das obrigações da CEEE os equipamentos já
adquiridos para a Usina Termelétrica de Candiota HI, bem como
outros bens e direitos de propriedade da referida empresa em valor
suficiente para a liquidação do montante das obrigações que serão
objeto de assunção inclusive juros e demais encargos, que serão
precedidos de avaliação na forma que dispuser o regulamento.
Art. 3º Os bens e direitos recebidos pela União na forma prevista no artigo anterior poderão ser utilizados em futuro aumento do
capital social da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás).
Art. 4º Os direitos e obrigações referidos no art. 1º serão integralmente assumidos pela União na data da assinatura do termo de
renúncia pela CEEE, a seu favor, da autorização para a construção
da UTE de Candiota HI - Unidade 1, condicionada resolutivamente
à transferência definitiva da responsabilidade pela execução e operação da usina para a iniciativa privada, inclusive a formalização do
respectivo contrato de concessão.
Art. 5º Esta. lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Raimundo Brito
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LEI Nº 9.144, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Prorroga a vigência da Lei n'l 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (lPD na aquisição de cauomóoeis para
utilização no transporte autõnamode passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência
física, e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º A Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passa a vigorar
até 31 de dezembro de 1996.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.145, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$
37.936.000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 37.936.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e
trinta e seis mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro.
Art. 3º Em decorrência do estabelecido nesta lei, é alterada a
receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo, conforme
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1995, págs. 20509/20510.

LEI Nº 9.146, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito especial
até o limite deR$ 860.000, 00, para ostíns que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
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Ministério da Aeronáutica, crédito especial até olimite de R$ 860.000,00
(oitoceutos e sessenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 14.12.1995, págs. 20897/20898.

LEI N" 9.147, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Senado Federal, crédito especial
até o limite de R$ 12.532.789,00, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Senado Federal, crédito especial até o limite de
R$ 12.532.789,00 (doze milhões, quinhentos e trinta e dois mil,
setecentos e oitenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei, no montante especificado.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
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recursos diretamente arrecadados - Recursos do Tesouro, na forma
do Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, págs. 20898120899.

LEI N' 9.148, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de R$ 979.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 979.000,00
(novecentos e setenta e nove mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3' Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Câmara dos Deputados, na forma do Anexo II desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301·5462, dez. 1995.

5328
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, págs. 20899/20900.

LEI N' 9.149, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de R$ 4.800.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Câmara do Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pág. 20900.
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LEI Nº 9.150, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 2.130.666,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 2.130.666,00
(dois milhões, cento e trinta mil, seiscentos e sessenta e seis reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
do próprio órgão, indicadas no Anexo II desta lei, no montante
especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
'MARco ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pãge. 20900/20901.

LEI Nº 9.151, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 3. 696.853, 00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 3.696.853,00
(três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinqüenta
e três reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pág. 20901.

LEI Nº 9.152, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 15.000.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 15.000.000,00
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(quinze milhões de reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados e do cancelamento parcial de recursos da reserva de contingência.
Art. 3" Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pég. 20902.

LEI N" 9.153, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal a União. em favor do Ministério da Justiça. crédito suplementar no
valor de R$ 8.000.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei;
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 8.000.000,00
(oito milhões de reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3Q Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174 Qda Independência e 107 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, págs. 20902120903.

LEI NQ 9.154, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito

suplementar no valordeR$1.022.024.964,OO,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.022.024.964,00
(um bilhão, vinte e dois milhões, vinte e quatro mil e novecentos e
sessenta e quatro reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo
II desta lei, no montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21057/21058.

LEI Nº 9.155, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios da Ciência e Tecnologia e dos
Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 6.559.490,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Ministérios da Ciência e Tecnologia e dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 6.559.490,00 (seis milhões, quinhentos e
cinqüenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação de dotações orçamentárias indicadas
no Anexo II desta lei.
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Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, é alterada a receita da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na forma
do Anexo III desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21058/21059.

LEI N" 9.156, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial até o limite de R$ 3.160.873,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial até o
limite de R$ 3.160.873,00 (três milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e setenta e três reais), para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes
especificados.
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Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 15.12.1995, pág. 21060.

LEI W 9.157, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social. crédito suplementar no valor de
R$ 251.880,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social, crédito suplementar no valor de R$ 251.880,00 (duzentos e cinqüenta e um mil e
oitocentos e oitenta reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de cancelamento parcial de dotações consiguadas
no vigente orçamento, na forma do Anexo II desta lei, nos montantes
especificados.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174 Q da Independênicia e 107 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, pág. 21061.
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LEI N' 9.158, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça do
Trabalho e da Justiça do Distrito Federal e dos

Territórios, crédito suplementar no valor de
R$ 1.233.880,00, para os fins que especifica.

O VICE.PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aOS orçamentos
da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
do Trabalho e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
suplementar no valor de R$ 1.233.880,00 (um milhão, duzentos e
trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21061/21063.

LEI N' 9.159, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 3.637.058,00, para os fins que específica.

O VICE.PRESIDENTE, DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 3.637.058,00
(três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cinqüenta e oito reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
do próprio órgão, indicadas no Anexo II desta lei no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21063/21064.

LEI N' 9.160, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Extingue dois cargos de Avaliador Judicial da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' São extintos, na Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, dois cargos de Avaliador Judicial, criados pela Lei
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n" 3.754, de 14 de abril de 1960 (Lei de Organização Judiciária do
Distrito Federal),
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

LEI NO 9.161, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do EstadoMaior das Forças Armadas e do Ministério
da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$128.594.341,OO, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 128.594.341,00 (cento e vinte e oito
milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e
um reais), para atender à programação constante dos Anexos I a VI
desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos VII
a IX desta lei; e
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II - do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro e diretamente arrecadados do Tesouro e de outras fontes,
constantes dos Anexos X a XII desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO
21273121277.

(Edição Extra) de 15.12.1995, pãgs.

LEI Nº 9.162, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 513.902.899,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 513.902.899,00 (quinhentos e treze milhões, novecentos e dois
mil, oitocentos e noventa e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.
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Art. 3" Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das unidades orçamentárias da Administração indireta,
conforme indicadas no Anexo II desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 15.12.1995, págs.

21277/21340.

LEI N" 9.163, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Autoriza a criação de subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras 8A. (Eletrobrás), e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) é autorizada a criar empresa subsidiária mediante cisão da Light Serviços
de Eletricidade S.A., para efeito de implementação da desestatização
desta última.
Art. 2" O capital social da nova sociedade será integralizada,
substancialmente, com os bens, créditos e outros direitos integrantes do patrimônio da sociedade cindida, titulados junto à Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., observando-se, a respeito, o
disposto na Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
(*) Republicada no DO de 22.12.1995 (pág. 5703 deste volume).
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Art. 3º A sociedade resultante da cisão terá por objeto social
principal a participação no capital social da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. e de outras sociedades, podendo, inclusive,
gerir bens,efetuar investimentos e prestar serviços a controladas,
coligadas ou a terceiros.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Raimundo Brito

LEI Nº 9.164, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$ 50.147.378,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 50.147.378,00 (cinqüenta milhões, cento e quarenta e sete mil,
trezentos e setenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão:

I desta lei;

da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo Ir
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U - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados constantes dos Anexos Iíl e IV desta lei; e
Hl -

do ingresso de operação de crédito interna.

Art. 3º Em decorrência do art. 1º, são alteradas as receitas da
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica e do Fundo
Aeronáutico.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 20.12.1995, págs. 21506/21507.

LEI Nº 9.165, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera o art. 11 Oda Lei n' 8.443, de 16
dejulho de 1992 - Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eU sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O art. 110 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 - Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, alterado o inciso IV e
acrescido de parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 110.
IV - provimento dos cargos em comissão e funções de
confiança por servidores do quadro de pessoal, exceto quanto aos
Gabinetes de Ministro, do Procurador-Geral e de Auditor em
relação a um Oficial de Gabinete e a um Assistente, que serão de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.l);53ül-5462, dez. 1995.

5343
livre escolha da autoridade, obedecidos os requisitos legais e
regimentais;
Parágrafo único. É vedada a nomeação, para cargos em
comissão, e a designação, para funções de confiança, de cônjuge,
companheiro ou parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau, de ministro, auditor ou membro
do Ministério Público junto ao Tribunal, em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se admitidos no quadro
próprio de pessoal mediante concurso público."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Cria Gratificação Temporária devida
aos servidores ocupantes do cargo de Patrulheiro Rodoviário Federal e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É instituída Gratificação Temporária devida aos ocupantes do cargo de Patrulheiro Rodoviário Federal.
§ 1º A gratificação de que trata este artigo será paga no percentual de 140% (cento e quarenta por cento), calculada sobre o vencimento básico, efetivamente pago, dos servidores referidos no caput,
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observado o disposto no art. 12 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 2" A gratificação será paga em conjunto, de forma não cumulativa com a Gratificação de Atividade Executiva de que trata a Lei
Delegada n Q 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 3Q A gratificação instituída por esta lei cessará com a aprova-

ção do plano de carreira dos servidores de que trata este artigo.
Art. 2Q O disposto nesta lei aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento do servidor ocupante de
cargo de Patrulbeiro Rodoviário Federal.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira

LEI NO 9.167, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério das Relações Exteriores, crédito
especial até o limite de R$ 768.600,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério das Relações Exteriores, crédito especial até o limite de
R$ 768.600,00 (setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2º Os recurso necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
do próprio órgão, indicada ano Anexo II desta lei, no montante
especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21625/21626.

LEI Nº 9.168, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Tribunal
de Contas da União, crédito suplementar no
valor de R$ 685.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENT~ DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPULICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1e É o Poder Executivo autorizado a abir ao orçamento da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Tribunal
de Contas da União, crédito suplementar no valor de R$ 685.000,00
(seiscentos e oitenta e cinco mil reais), para atender a programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da Repúbllica.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pég. 21627.

LEIN"9.169,DE 20DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 9.459.026,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 9.459.026,00 (nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e
nove mil, vinte e seis reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995,págs. 21627/21628.
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LEI N' 9.170, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Senado
Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 5.200.000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n" 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Senado
Federal, crédito suplementar no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco
milhões e duzentos mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21629.

LEI N' 9.171, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor
Ministério do Trabalho,
crédito supkmEninr 1W oolor de R$ 3.000.000,00,
para os fins que especifica.

do

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21630.

LEI N' 9.172, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Senado Federal, crédito suplementar no ualor de R$1.101.477,OO,para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 1.101.477,00
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(um milhão, cento e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
I desta lei.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21631.

LEI N" 9.173, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 2.539.000,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 2.539.000,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.

Art. 3" Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Câmara dos Deputados, na forma do Anexo II desta lei.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, págs. 21631/21632.

LEI Nº 9.174, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial
até o limite de R$ 10.995.803,00, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
R$ 10.995.803,00 (dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e três reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da reserva de contingência, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21632.
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LEI N" 9.175, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar
no valor de R$ 28.950.416, 00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 28.950.416,00 (vinte e oito milbões, novecentos e cinqüenta mil,
quatrocentos e dezesseis reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 1070
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21632121634.

LEI N" 9.176, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar
no vo1or de R$ 5.093.316,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 5.093.316,00 (cinco milhões, noventa e três mil, trezentos
e dezesseis reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 21.12.1995, págs. 21634/21635.

LEI NO 9.177, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 763.693,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. ]O É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 763.693,00
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(setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e três reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3" Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21635,

LEI N" 9.178, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério de Minas
e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 2.162.396,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 2.162.396,00 (dois milhões, cento e sessenta e
dois mil, trezentos e noventa e seis reais), para atender à programação
constante dos Anexos I a IV desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
indicadas nos Anexos V e VI, e do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados, ficando, em decorrência, alterada a receita
do Departamento Nacional de Produção Mineral, na forma do Anexo
VII desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pégs. 21635/21637.

LEI N' 9.179, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 299.936,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 299.936,00
(duzentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e seis reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21637/21638.

LEI N" 9.180, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de R$ ao. 000,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENT~ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. ]O É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21638.
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LEI NO 9.181, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor de R$ 496.000,06, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 496.000,00
(quatrocentos e noventa e seis mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos oriundos do excesso
de arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

o anexo está publicado no DO de 21.12.1995, pégs. 21638/21639.
LEI Nº 9.182, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 580.338,00, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de R$ 580.338,00 (quinhentos e oitenta mil, trezentos e trinta e
oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3º Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Fundação Roquette Pinto, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21639.

LEI Nº 9.183, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Administração Federal e Iieforma do Estado, crédito suplementar no valordeR$ 314.606,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito
suplementar no valor de R$ 314.606,00 (trezentos e quatorze mil,
seiscentos e seis reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3' Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, na forma do
Anexo II desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21639/21640.

LEI N' 9.184, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em Iaoor do
Ministério da J ustiça crédito suplementar
no valor de R$ 474.717,00, para os fins que
especifica.
J

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
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Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 474.717,00
(quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezessete reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.

Art. 32 Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107 2
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21640.

LEI Nº 9.185, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 200.000.000,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da anulação de dotação orçamentária indicada no Anexo
H desta lei;

H - e do excesso de arrecadação da Cota-Parte do Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante indicado no Anexo IH
desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, págs. 21641J21642.

LEI N' 9.186, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 836.400.000,00, para os fins que
específica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
snplementar no valor de R$ 836.400.000,00 (oitocentos e trinta e seis
milhões e qnatrocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Receita Patrimonial, indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21642121644.

LEI Nº 9.187, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Senado Federal, crédito especial até o limite
de R$ 28.600,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE\ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Senado Federal, crédito especial até o limite de R$ 28.600,00 (vinte e
oito mil e seiscentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da Republica.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21644.
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LEI N· 9.188, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de R$ 1.328.000,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de
R$ 1.328.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3· Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na forma do Anexo
II desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21644121645.
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LEI N· 9.189, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 43.354.580,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
FiscaI da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no vaIor de R$ 43.354.580,00
(quarenta e três milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada no Anexo II
desta lei, no vaIor especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 21.12.1995, págs. 21645/21646.
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LEI N· 9.190, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 34.464.311,00,
para 08 fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério do Trabalbo, crédito suplementar no valor de
R$ 34.464.311,00 (trinta e quatro milbões, quatrocentos e sessenta e
quatro mil, trezentos e onze reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação da receita do
Tesouro - Fonte 150, na forma do Anexo II desta lei, no montante
especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21646.
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LEI N' 9.191, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo abrir ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar
no valor de R$ 136.560.40S,OO, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento
de Investimento, aprovado pela (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
crédito suplementar no valor de R$ 136.560.408,00 (cento e trinta e
seis milhões, quinhentos e sessenta mil e quatrocentos e oito reais),
em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações e geração
própria de recursos, conforme indicado nos Anexos H e IH desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 21.12.1995, págs. 21646/21647.

LEI N' 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n ~ 5.540, de 28
de novembro de 1968, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes unioersiuirios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. l' O art. 16 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
com as alterações introduzidas pela Lei n' 6.420, de 3 de junho de
1977, e pela Lei n" 7.177, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior
obedecerá ao seguinte:

I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal
serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre
professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que
possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices
organízadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado
que englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a
votação uninominal;
H - os colegiados a que se refere o inciso anterior,
constituídos de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de
setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua
composição;
IH - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por
cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das
demais categorias;
IV - os Diretores de unidades universitárias federais
serão nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua
natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República,
escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado
máximo, observado o disposto nos incisos I, H e IH;
VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não
contar com docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira
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ou que possuam título de doutor, em número suficiente para
comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades ou instituição;
VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos
isolados particulares serão escolhidos na forma dos respectivos
estatutos e regimentos;
VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.
Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino
superior, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se
refere este artigo, sendo permitida uma única recondução ao mesmo
cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos
estatutos ou regimentos, aprovado na forma da legislação vigente,
ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino."
Art. 2º A recondução prevista no parágrafo único do art. 16 da
Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, a que se refere o art. 1º desta
lei, será vedada aos atuais ocupantes dos cargos expressos no citado
dispositivo.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junho de 1977, e
7.177, de 19 de dezembro de 1983.
Brasília, 21 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
LEI Nº 9.193, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Fazenda, créditos adicionais até o limite de R$
240.269.505,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nO 8.980, de 19 dejaneiro
de 1995), em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 240.037.275,00 (duzentos e quarenta milhões, trinta e
sete mil, duzentos e setenta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 232.230,00
(duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta reais), para atender à
programação constante do Anexo II desta lei.

Art. 3° Os recursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:
I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo III
desta lei, nos montantes especificados;
II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores de
Fundos e Entidades da Administração Pública Federal indireta;
III - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados e outras fontes;

IV - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional;
V - da incorporação do excesso de arrecadação das receitas do
Tesouro Nacional.
Art. 4° Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da administração
indireta, conforme demonstrado no Anexo IV desta lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21925/21930.
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LEI NO 9.194, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, créditos
adicionais no valor de R$ 1.012.942.216,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de R$ 937.942.216,00 (novecentos e
trinta e sete milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e
dezesseis reais), para atender às programações constantes do Anexo
I desta lei.
Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até olimite
de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), para atender
à programação constante do Anexo Il desta lei.
Art. 3° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo In
desta lei, no montante especificado;
Il - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
ordinários do Tesouro Nacional;
In - incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados de outras fontes;
IV - superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior, dos Fundos e das Entidades da administração
indireta.
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Art. 4Q Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da administração
indireta, conforme demonstrado no Anexo IV desta lei.
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.

21930/21938.

LEI N" 9.195, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 246.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3Q Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das diversas entidades da administração indireta, na
forma dos Anexos III e IV desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5301-5462, dez. 1995.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21938/21940.

LEI N' 9.196, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 3.332.800,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de R$ 3.332.800,00 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil
e oitocentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei:
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3' Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., na forma do Anexo
II desta lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no
21940/21941.

no (Edição

Extra) de 23.12.1995, págs.

LEI Nº 9.197, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, créditos
adicionais até o limite de R$ 4.782.760,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 4.231.000,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo U desta lei, nos montantes especificados.
Art. 22 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 551.760,00
(quinhentos e cinqüenta e um mil, setecentos e sessenta reais), para
atender à programação constante do Anexo UI desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21941121950.

LEI Nº 9.198, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito

suplementar no valor de R$ 18.519.000,00,
para reforço de dotaçõesorçamentáriasconsignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 18.519.000,00 (dezoito milhões, quinhentos e dezenove
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.ll:5301-5462, dez. 1995.
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Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21950/21951.

LEI NO 9.199, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito euplementar no valor de R$799.754.098,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento
de Investimento, aprovado pela Lei n Q 8.980, de 19 dejaneiro de 1995,
crédito suplementar no valor de R$ 799.754.098,00 (setecentos e
noventa e nove milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil e noventa
e oito reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações, da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme
indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21951/21957.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI N· 9.200, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 2.119.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
especiaI até o limite de R$ 2.119.000,00 (dois milhões e cento e
dezenove mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1994, na forma do Anexo II desta lei, nos montantes
especificados.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 21958.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI NO 9.201, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial no

valor de até R$ 11.915.890,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento de
Investimento, aprovado pela Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito especial no valor de até R$ 11.915.890,00 (onze milhões,
novecentos e quinze mil e oitocentos e noventa reais), em favor de
diversas empresas estatais, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação de dotações e da incorporação
de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.

21958/21960.

LEI Nº 9.202, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite
de R$ 72.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):53ül-5462, dez. 1995.
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21960/21961.

LEI Nº 9.203, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República e do Ministério das
Relações Exteriores, créditos suplementares
no valor total de R$ 5. 159.946,OO,para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores,
créditos suplementares no valor total de R$ 5.159.946,00 (cinco
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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milhões, cento e cinqüenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis
reais), para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21961121963.

LEI N" 9.204, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 9. 718.009,00, para os fins que eepecifíca.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
suplementar no valor de R$ 9.718.009,00 (nove milhões, setecentos e
dezoito mil e nove reais), par atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.11:5301-5462, dez. 1995.
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Art. 3' Em decorrência do disposto no art. l' são alteradas as
receitas do Instituto Nacional do Seguro Social e do Fundo de Previdência e Assistência Social, na forma do Anexo III desta lei, nos
montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21963/21966.

LEI N' 9.205, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de R$ 4.814.690,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 4.814.690,00 (quatro milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos
e noventa reais) para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 3' Em decorrência desta lei, são alteradas as receitas das
Unidades Orçamentárias da administração indireta, conforme indicado no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pãgs.
21966/21968.

LEI N' 9.206, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar

TU)

valor de R$ 319.000.000,00,

para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 319.000.000,00 (trezentos e dezenove milbões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos vinculados do Tesouro.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da
Fundação de Assistência ao Estudante, conforme indicado no Anexo
II desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 21968.

LEI N2 9.207, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 15.795.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n 2 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor de R$15.795.000,OO (quinze
milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21969/21972.

Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.ll:5301-5462, dez. 1995.
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LEI NO 9.208, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Exército, crédito suplementar
no valor de R$ 23.400.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor
de R$ 23.400.000,00 (vinte e três milhões e quatrocentos mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 21973.

LEI NO 9.209, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adlcionaie no montante deR$7.421.116, 00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:53ül-5462, dez. 1995.
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Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 6.421.116,00 (seis milhões,
quatrocentos e vinte e um mil, cento e dezesseis reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme
indicado no Anexo H desta lei; e
H - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes, provenientes do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, da
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena e da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ficando alteradas as suas
receitas na forma dos Anexos IH, IV e V desta lei.
Art. 3· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o limite de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), para atender à programação constante do Anexo
VI desta lei.
Art. 4· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária,
conforme indicado no Anexo VII desta lei.
Art. 5· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21973/21977.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.ll:5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.210, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite
de R$ 201. 000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 201.000,00
(duzentos e um mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de receita oriunda de convênio,
indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO (Edição Extra) de 23.12.1995, pég. 21977.

LEI Nº 9.211, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 6.725.200.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 6.725.200.000,00 (seis
bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Nas dotações constantes do Anexo I, de que
trata este artigo, está incluída a parcela de R$3.365.600.000,00 (três
bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos mil reais),
referentes às transferências intragovernamentais.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro indicadas no Anexo II desta lei, no montante
especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pégs.
21977/21979.

LEI N· 9.212, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 252.039.193,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.

5386
Art. 1º É o poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 252.039.193,00 (duzentos e cinqüenta e dois milhões, trinta e nove
mil e cento e noventa e três reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício de 1994, na forma do Anexo II desta lei, no
montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21979/21980.

LEI Nº 9.213, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério do Exército, crédito especial até o limite de R$ 4.071.000.00. para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Exército, crédito especial até olimite de R$ 4.071.000,00
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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(quatro milhões, setenta e um mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados constantes do Anexo II desta lei.
Art. 3' Em decorrência do art. 1', são alteradas as receitas da
Fundação Osório.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pãgs.
21980/21981.

LEI N' 9.214, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no
valor de R$ 94.846.151,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
.
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 94.846.151,00 (noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e cinqüenta e
um reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasilia, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das unidades orçamentárias da administração indireta,
conforme indicadas nos Anexos III e IV desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.

2198]}22000.

LEI N° 9.215, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 474.335.035,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
operações oficiais de crédito - recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 474.335.035,00 (quatrocentos e setenta e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil,
trinta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos do Tesouro Nacional.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 22001.

LEI N' 9.216, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito
suplementar na valor de R$ 3.818.980,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 dejaneiro
de 1995), em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor
de R$ 3.818.980,00 (três milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos
e oitenta reais), para atender às programações constantes do Anexo
I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo n desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, conforme demonstrado no Anexo In desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):53ü1-5462, dez. 1995.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22001/22004.

LEIN' 9.217, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 7.198.200,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 7.198.200,00 (sete milhões, cento e noventa e oito
mil e duzentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de vetos, de acordo com o art. 166, § 8', da
Constituição.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 22004.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.218, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 261.593.687,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
FiscaI da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no vaIor
de R$ 261.593.687,00 (duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos
e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de vetos, de acordo com o art. 166, § 8º, da
Constituição.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs. 22004122005.
LEI Nº 9.219, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Aeronáutica. crédito especial
até o limite de R$ 3.800.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o limite de R$ 3.800.000,00
(três milhões e oitocentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo 1 desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.

22005/22006.

LEI Nº 9.220, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 196.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor

de R$ 196.000.000,00 (cento e noventa e seis milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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receita do Tesouro - Fonte 150, indicada no Anexo II desta lei, no
montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174 da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no
22006/22007.

no

(Edição Extra) de 23.12.1995, págs.

LEI NQ 9.221, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suple-

mentar no valor deR$ 700.OOO,OO,para osfins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei 1)Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22007/22008.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):53ü1-5462, dez. 1995.
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LEI N· 9.222, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no vclor de R$ 351.241,00, para os fins que especi-

fica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito
suplementar no valor de R$ 351.241,00 (trezentos e cinqüenta e um
mil, duzentos e quarenta e um reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de saldos de exercícios anteriores apurados
em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3· Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Fundação Escola Nacional de Administração Pública, na
forma do Anexo II desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22007/22008.

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI N' 9.223, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial ali o limite de R$ 31.030.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
encargos financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 31.030.000,00
(trinta e um milhões e trinta mil reais), para atender à programação
constante no Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo
11desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pága.
22008/22009.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.224, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, créditos adicionais até o limite
de R$ 9.081. 787,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n" 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
suplementar no valor de R$ 8.275.287,00 (oito milhões, duzentos e
setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais). para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação da receita do
Fundo Partidário indicado no Anexo Il, e do cancelamento parcial das
dotações indicadas no Anexo III desta lei, nos montantes especificados.
Art. 2' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 806.500,00 (oitocentos e
seis mil e quinhentos reais), para atender à programação constante
do Anexo IV desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
nesse artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo V desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no
22009/22027.

no (Edição

Extra) de 23.12.1995, págs.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.225, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 319.532.569,00,
para osfins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1s É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério
da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 319.532.569,00 (trezentos e dezenove milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e
sessenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo
1 desta lei.
Art. 2' Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados, recursos diversos e doações, na
forma do Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22027/22066.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.226, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça do Trabalho, créditos suplementares
no valor de R$ 4. 733.753,00, para 08 fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça doTrabalbo, créditos suplementares no valor de R$4.733.753,00
(quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e
três reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22067/22072.8

LEI Nº 9.227, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 39.812.338,00, para 08 fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. !.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 39.812.338,00
(trinta e nove milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e trinta e oito
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação, recursos do Tesouro.
Art. 3· Em decorrência da presente autorização, é alterada a
Receita do Ministério da Justiça na forma do Anexo Ir desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.

22072/22075.

LEI N· 9.228, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 14.759.246,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$14.759.246,00
(quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e quaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.l):5301-5462, dez. 1995.
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renta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação, recur-

sos do Tesouro.
Art. 3º Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça na forma do Anexo II desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22075/22077.

LEI Nº 9.229, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial
até o limite de R$ 1.500.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receita própria,
conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 22077.

LEI Nº 9.230, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal e do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no

valor de R$ 27.121.130,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia
Legal e do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor
de R$ 27.121.130,00 (vinte e sete milhões, cento e vinte e um mil,
cento e trinta reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2" Os recursos necess ários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme o
Anexo II desta lei.
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Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, são alteradas as receitas da Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco, do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, na
forma dos Anexos lII, IV e V desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO <Edição Extra) de 23.12.1995, péga.,
22077/22080.

LEI N° 9.231, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito especial até o limite
de R$ 160.000.000,00, para as fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
especial até o limite de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões
de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, as receitas
do Fundo de Previdência e Assistência Social e do Fundo Nacional de
Assistência Social, bem como do Instituto Nacional do Seguro Social,
são alteradas de acordo com o Anexo IH desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22080/22092.

LEI Nº 9.232, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Cultura, créditos adicionais
até o limite de R$ 9.811.200,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei.

Art. 1º É oPoderExecutivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal
da União (Lei nº 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério
da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 2.869.703,00 (dois
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e três reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Cultura, crédito especial até o limite de R$ 6.941.497,00
(seis milhões, novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e
noventa e sete reais), para atender à programação constante do
Anexo H desta lei.
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Art. 3' Os recursos necessanos à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão da incorporação de recursos provenientes do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro.
Art. 4' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas do Fundo Nacional da Cultura, na forma dos Anexos III e
IV desta lei, nos montantes especificados.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22092122095.

LEI N' 9.233, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 94.109.604,00 e crédito especial até o limite de R$ 11.185.529,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguínte lei:
Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 94.109.604,00 (noventa e quatro milhões, cento e nove mil,
seiscentos e quatro reais) e crédito especial até o limite de
R$ 11.185.529,00 (onze milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais), para atender à programação constante dos Anexos I e II desta lei.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, da
incorporação do excesso de arrecadação de receita diretamente arrecadada, da incorporação do excesso de arrecdação do adicional de tarifa
portuária e da incorporação do excesso de arrecadação de receitas do
Tesouro Nacional, conforme indicado no Anexo IH desta lei.
Art. 3º São alteradas as receitas das entidades beneficiárias
deste crédito, conforme indicado no Anexo IV desta lei.
Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a realizar as correspondentes alterações no Orçamento de Investimento, decorrente da abertura do crédito especial prevista nesta lei.
Art. 5º É retificado o título do subprojeto a seguir relacionado,
integrante da Lei nº 9.121, de 30 de outubro de 1995, e suas alterações,
na forma do inciso deste artigo:
1 - 39201.16.088.0537.1204.0426 - BR-230/MA - Balsas Barão do Grajaú.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22095/22100.

LEI Nº 9.234, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de R$ 8.814.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.384.000,00 (dois milhões
trezentos e oitenta e quanto mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da incorporação de superavit financeiro proveniente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ficando alterada a sua receita na forma do Anexo 11 desta
lei.
Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de R$ 6.430.000,00 (seis milhões,
quatrocentos e trinta mil reais), para atender à programação constante do Anexo 111 desta lei.
Art. 4º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da incorporação de superavit financeiro proveniente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na forma do Anexo IV desta lei; e
11 - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, ficando alterada a
receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis na forma do Anexo IV desta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22101/22102.
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LEI Nº 9.235, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de R$ 47.230.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 22.570.00Ô,00 (vinte e dois
milhões, quinhentos e setenta mil reais), para atender à programação
constante dos Anexos I e II desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo
11I desta lei; e
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, conforme indicado no
Anexo IV desta lei.

Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, é alterada a receita da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco, na forma do Anexo IV desta lei.
Art. 4" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de R$ 24.660.000,00 (vinte e quatro
milhões, seiscentos e sessenta mil reais), para atender à programação
constante do Anexo V desta lei.
Art. 5" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
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I - da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo
VI desta lei;
II - da anulação parcial de dotação, conforme indicado no
Anexo VI desta lei.
.Art. 6' Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica alterada a receita da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, na forma do Anexo VII desta lei.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pãgs.
22102122107.

LEI N' 9.236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, crédito suple-

mentar no valor de R$ 40.224.219,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É O Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 40.224.219,00 (quarenta milhões, duzentos e vinte e quatro mil,
duzentos e dezenove reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das Unidades Orçamentárias, conforme indicadas nos
Anexos UI e IV desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22107/22125.

LEI N' 9.237, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, fixado
pela Lei n' 8.204, de 8 de julho de 1991, passa a ser de 17.736
(dezessete mil, setecentos e trinta e seis) Policiais Militares, distribuidos pelos seguintes Quadros, Postos e Graduações:
I -

Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM):
Coronel PM.............................................................. 13
Tenente-Coronel PM............................................... 32
Major PM................................................................. 82
Capitão PM.............................................................. 148
Primeiro-Tenente PM................................
135
Segundo-Tenente PM.............................................. 190
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II (QOPMF):

Quadro de Oficiais Policiais Militares Femininos
Capitão PM Feminino..............................................
Primeiro-Tenente PM Feminino.............................
Segundo-Tenente PM Feminino..............................

III
(QOPMS):

Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde
Coronel PM Médico.................................................
Tenente-Coronel PM Médico
Tenente-Coronel PM Dentista
Major PM Médico.................
Major PM Dentista
Capitão PM Médico
Capitão PM Dentista
Pimeiro-Tenente PM Médico
Primeiro-Tenente PM Dentista
Primeiro-Tenente PM Veterinário......

IV (QOPMC):
V (QOPMA):

VI (QOPME):

VII (QOPMM):

3
4
11

1
2
1
4
1
11
2
28
17
2

Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães
Primeiro-Tenente PM Capelão...............................
2
Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração
Capitão PM
25
Primeiro-Tenente PM
59
Segundo-Tenente PM
78
Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas
Capitão PM
1
Primeiro-Tenente PM
4
Segundo-Tenente PM
5
Quadro ·de Oficiais Policiais Militares Músicos
Capitão PM Músico
Primeiro-Tenente PM Músico
Segundo-Tenente PM Músico
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VIII -

Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes

CQPPMC):

IX CQPPMF):

X CQPPME):

Subtenente PM Combatente
94
Primeiro-Sargento PM Combatente
160
Segundo-Sargento PM Combatente
491
Terceiro-Sargento PM Combatente
1.317
Cabo PM Combatente
2.217
Soldado PM Combatente
10.959
Quadro de Praças Policiais Militares Femininos
Subtenente PM Feminino
3
Primeiro-Sargento PM Feminino
6
Segundo-Sargento PM Feminino
21
Terceiro-Sargento PM Feminino
76
Cabo PM Feminino
205
Soldado PM Feminino
555
Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas

Subtenente PM Especialista
10
Primeiro-Sargento PM Especialista
42
Segundo-Sargento PM Especialista..
56
Terceiro-Sargento PM Especialista
105
Cabo PM Especialista
327
Soldado PM Especialista
228
Parágrafo único. As vagas resultantes da execução desta lei
serão preenchidas mediante promoção ou admissão por concurso
público, de acordo com a necessidade do serviço e as disponibilidades
orçamentárias, na seguinte ordem:
I
Até dez por cento das vagas no primeiro ano;
até vinte e cinco por cento das vagas no segundo ano;
II
III
até quarenta por cento das vagas no terceiro ano;
até sessenta por cento das vagas no quarto ano;
IV
até oitenta por cento das vagas no quinto ano;
V
até cem por cento das vagas no sexto ano.
VI
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Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta da dotação própria, consignada no orçamento da União.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.238, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Ratifica a recriação do Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º A recriação do Fundo de Administração do Hospital das
Forças Armadas (FARFA) pelo art. 6º da Lei nº 8.173, de 30 dejaneiro
de 1991, é ratificada nos termos desta lei.
Parágrafo único. O FARFA tem por objetivo consolidar todos os
recursos decorrentes das atividades do Hospital, bem como integrar
recursos provenientes de outras fontes de receita.
Art. 2º Constituem Fontes da Receita (FR), do Fundo de Administração do HFA, os recursos oriundos:
I - do Fundo de Saúde das Forças Singulares;
11 - de convênios, subvenções, contribuições, acordos, doações e legados;
III - de indenizações provenientes do atendimento médicohospitalar, de pagamento de diárias referentes aos acompanhantes
dos pacientes internados;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.

5413
IV

de receitas provenientes de arrendamento de bens mó-

veis;

V
de receitas provenientes de exploração e arrendamento
de bens imóveis;
VI - de rendimentos líquidos das operações financeiras realizadas pelo próprio Fundo;
VII - de recolhimento de indenizações do AUXl1io-Moradia
dos militares e da taxa de ocupação dos civis, referente aos Próprios
Nacionais Residenciais sob a administração do HFA, e
VIII - de quaisquer outras fontes que forem expressamente
atribuídas ao Fundo de Administração do HFA.
Art. 3Q O Fundo de Administração do HFA será administrado
por uma Junta Administrativa, constituída pelo Vice-Diretor do
HFA, chefes de departamentos e Chefe da Divisão de Finanças, sob
a presidência do Diretor do HFA.
Art. 4º Os recursos do Fundo de Administração do HFA serão
depositados no Banco do Brasil S.A., em conta corrente e caderneta
de poupança, e terão caráter rotativo.
Art. 5º O Fundo de Administração do HFA será estruturado de
acordo com as normas de Contabilidade Pública e auditorias estabelecidas pelo Governo Federal.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, contado de sua publicação.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107Q
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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LEI Nº 9.239, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Ratifica o Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé), na forma do disposto TW
art. 6' da Lei n" 8.173, de 30 de janeiro de
1991.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É ratificado o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafê), de que trata o art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, nos termos do disposto no art. 6º da Lei nº 8.173,
de 30 de janeiro de 1991.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

LEI Nº 9.240, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Ratifica o Fundo de Imprensa Nacional,
o Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate às Drogas de Abuso e o Fundo de
Defesa dos Direitos Difusos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º São ratificados o Fundo de Imprensa Nacional (Funin),
criado pelo Decreto nº 73.610, de 11 de fevereiro de 1974, o Fundo de
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (Funcab),
criado pela Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, e o Fundo defesa
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dos Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nO 7.347, de 24 de julho
de 1985.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

LEI Nº 9.241, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, crédito suplementar no valor de
R$ 160.874.918,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
crédito suplementar no valor de R$ 160.874.918,00 (cento e sessenta
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
11 desta lei, nos montantes especificados;
11 - da incorporação de saldos de exercícios anteriores do
Fundo Geral de Turismo e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira.
Art. 3° Em decorrência da abertura do presente crédito, são
alteradas as receitas do Fundo Geral de Turismo e do Fundo de Defesa
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da Economia Cafeeira do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, na forma do Anexo III desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, pégs. 22285/22287.

LEI N° 9.242, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em faoor da Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral, crédito suplementar are o limite ,J.e.R$ 27.584.749,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor das
Justiças do Trabalho e Eleitoral, crédito suplementar no valor de
R$ 27.584.749,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro
mil, setecentos e quarenta e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art.
1º decorrerão do cancelamento indicado no Anexo II desta lei, no
montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos, estão publicados no DO de 27.12.1995, pãgs. 22287/22288.
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LEI Nº 9.243, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 33.159.756,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Naciona! decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 33.159.756,00 (trinta e três milhões, cento e cinqüenta e nove mil,
setecentos e cinqüenta e seis reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação da receita de outras
fontes, na forma do Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22288/22289.

LEI N' 9.244, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito _especial,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Naciona! decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento
de Investimento, aprovado pela Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito especial no valor de até R$ 2.711.012.055,00 (dois bilhões,
setecentos e onze milhões, doze mil e cinqüenta e cinco reais), em
favor de diversas empresas estatais, para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações, da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, bem como
da utilização de saldos de vetos, conforme indicado, respectivamente,
nos Anexos II e III desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, págs. 22289/22299.

LEI N" 9.245, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera dispositivo do Código de Processo Civil, relativos ao procedimento sumaríssimo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F Os arts. 275 a 281 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, sob a rubrica Capítulo III - Do
procedimento sumário, passam a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:53ül-5462, dez. 1995.

5419

«Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:
II -

nas causas

a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;

b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas
ao condomínio;

c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de
veículo de via terrestre;

e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados
em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de
execução;
f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;
g) nos demais casos previstos em lei.

Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas
ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas.

Art. 276. Na petição inicial, o autor apresentará o rol de
testemunhas e, se requerer perícia, formulará quesitos, podendo
indicar assistente técnico.
Art. 277. O Jniz designará a audiência de conciliação a ser
realizado no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob a advertência prevista no § 2º
deste artigo; determinando o comparecimento das partes. Sendo
ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro.
§ 1º A conciliação será reduzida a termo e homologada por
sentença, podendo o Juiz ser auxiliado por conciliador.
§ 2º Deixando injustificadamente o réu de comparecer à
audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição
inicial (art. 319), salvo se o contrário resultar da prova dos autos,
proferindo o Juiz, desde logo, a sentença.
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§ 3º As partes comparecerão pessoalmente ã audiência,
podendo fazer-se representar por preposto com poderes para
transigir.
§ 4º O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação
ao valor da causa ou a controvérsia sobre a natureza da demanda,
determinando, se for o caso, a conversão do procedimento sumário em ordinário.
§ 5º A conversão também ocorrerá quando houver necessidade de prova técnica de maior complexidade.

Art. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará
seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico.
§ 1º É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu
favor, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial.
§ 2º Havendo necessidade de produção de prova oral e não
ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 329 e 330,
I e II, será designada audiência de instrução e julgamento para
data próxima, não excedente de trinta dias, salvo se houver
determinação de perícia.

Art. 279. Os atos probatórios realizados em audiência poderão ser documentados mediante taquigrafia, estenotipia ou
outro método hábil de documentação, fazendo-se a respectiva
transcrição se a determinar o Juiz.
Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em que não for
possível a taquigrafia, a estenotipia ou outro método de documentação, os depoimentos serão reduzidos a termo, do qual constará
apenas o essencial.

Art. 280. No procedimento sumário:
I - não será admissível ação declaratória incidental,
nem a intervenção de terceiro, salvo assistência e recurso de
terceiro prejudicado;

II do laudo;

o perito terá o prazo de quinze dias para apresentação
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lU - das decisões sobre matéria probatória, ou proferidas
em audiência, o agravo será sempre retido.
Art. 281. Findos a instrução e os debates orais, o juiz
proferirá sentença na própria audiência ou no prazo de dez dias,»
Art. 2' É revogado o § 2' do art. 315, passando O atual § l' a
parágrafo único.
Art. 3' A expressão procedimento sumaríssimo, constante de
dispositivos do Código de Processo Civil, é substituída pela expressão
«procedimento sumário».
Art. 4' Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobím

LEI N' 9.246, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza a reversão, ao Município de
Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, do
imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É a União autorizada a reverter ao Município de Além
Paraíba, Estado de Minas Gerais, o imóvel situado na Ilha de Lazareto, Bairro Porto Novo, no citado município, com área de 600m2
(seiscentos metros quadrados), com as edificações nele construidas,
doado mediante Lei Municipal n' 268, de 21 de novembro de 1957, e
Escritura Pública de Doação lavrada em 20 de janeiro de 1958, e
transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além
Paraíba, Estado de Minas Gerais, sob o n' 8.948, à fi. 109 do Livro 3
«R", em 23 de janeiro de 1958.
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Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

LEI N" 9.247, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Fixa os efetivos de Oficiais da Marinha
em tempo de paz e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" Os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de paz
terão os seguintes limites por pontos:
I - Almirante-de-Esquadra
6
II - Vice-Almirante
21
III - Contra-Almirante
43
370
IV - Capitão-de-Mar-e-Guerra
V - Capitão-de-Fragata
825
VI - Capitão-de-Corveta
1.595
VII - Capitão-Tenente
2.198
VIII - Primeiro-Tenente
1.598
892
IX - Segundo-Tenente
Art. 2' Os Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha são os
seguintes:
I - Corpo da Armarda;
II - Corpo de Fuzileiros Navais;
III - Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais;
IV - Corpo de Intendentes da Marinha;
V - Corpo de Saúde da Marinha:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.

5423
a) Quadro de Médicos;

b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas;

c) Quadro de Farmacêuticos;
VI -

Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha:

a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada;

b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais;

VII -

Quadros Complementares de Oficiais da Marinha:

a) Quadro Complementar do Corpo da Armada;

b) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais;

c) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha;
VIU
IX

Quadro de Capelães da Marinha;
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, será considerado, ainda,
um Quadro de Oficiais Temporários, composto por Oficiais da Reserva
não-Remunerada, quando convocados, e pelos incorporados para
prestação do Serviço Militar Inicial.

Art. 3º É declarado em extinção o atual Quadro Complementar
do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais.
Parágrafo único. Até a completa extinção do quadro a que se
refere este artigo, os Oficiais remanescentes serão para ele distribuídos na forma do art. 5º desta lei.

Art. 4º Não serão computados nos limites dos efetivos fixados
no art. 1e desta lei:
I

os Oficiais Generais Ministros do Superior Tribunal

Militar;
U
os Oficiais convocados para manobras, exercícios ou
estágios de instrução;
lU - os Oficiais agregados e os não-numerados nos respectivos Corpos ou Quadros;
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IV - os Oficiais da Reserva Remunerada designados para o
Serviço Ativo, em caráter transitório;
V - os Oficiais da Reserva Remunerada convocados por
prazo limitado;
VI
VII

os Oficiais do Quadro de Capelães da Marinha;
os Guardas-Marinha;

VIII
os alunos das escolas de formação de Oficiais da Ativa
e os alunos das escolas de formação de Oficiais da Reserva.

Art. 5º Cabe ao Poder Executivo distribuir, anualmente, por
postos, nos diferentes Corpos e Quadros, os efetivos de Oficiais de que
tratam esta lei e a Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981, respeitados
os limites nelas estabelecidos.
Parágrafo único. A distribuição de efetivos, de que trata este
artigo, poderá ser alterada no curso do exercício, sempre que necessário, para efeito de possibilitar os ajustes indispensáveis, motivados
por transferência de Oficiais entre Corpos e Quadros.

Art. 6º Os efetivos distribuídos na forma do artigo anterior
serão os efetivos de referência para fins de promoção e de aplicação
da Quota Compulsória de que trata o Estatuto dos Militares.
Art. 7º A distribuição dos efetivos de alunos das escolas de
formação de Oficiais da Ativa e de alunos das escolas de formação de
Oficiais da Reserva será regulada pelo Ministro de Estado da Marinha, de modo a atender às necessidades de Oficiais nos postos iniciais
dos diversos Corpos e Quadros, bem como de formação das reservas.
Art. 8º Com exceção dos postos de Oficiais Generais, e quando
necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado da carreira,
o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos na forma do art. 5º desta
lei, poderá alterar os limites dos postos em até dez por cento.
§ 1º A execução do disposto neste artigo, em caso algum, poderá
resultar em aumento do efetivo global de Oficiais previsto nesta lei,
nem da despesa total a ele correspondente.
§ 2º Na aplicação do disposto no caput deste artigo, se vier a
ocorrer, termporariamente, excesso de Oficiais de determinado posto
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em Corpos ou Quadros, o efetivo total desse posto será considerado
provisório até que se ajuste ao novo efetivo distribuído.
§ 3" Para o fim do disposto no art. 6" desta lei, no que se refere
à promoção, será considerado o efetivo que for distribuído na forma
deste artigo.
Art. 9º Os arts. 3º, 4' e 6º da Lei nº 7.622, de 9 de outubro de
1987, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. As condições de recrutamento, seleção inicial, matrícula em curso de formação, convocação para o serviço
ativo, ingresso nos Quadros do CAFRM, e permanência definitiva
no Serviço Ativo da Marinha serão objeto de regulamentação
desta lei.
Art. 4' O efetivo do Quadro Auxiliar Feminino de Praças
tem o seu limite fixado em 1.800 militares.
§ l' Os efetivos por graduação a vigorar em cada ano para
o Quadro Auxiliar Feminino de Praças serão distribuídos mediante ato do Ministro de Estado da Marinha, dentro do limite
previsto neste artigo.
§ 2' Os efetivos distribuídos na forma do parágrafo anterior .serão os' efetivos de referência para fins de promoção e
aplicação da Quota Compulsória de que trata o Estatuto dos
Militares.
§ 3' As vagas decorrentes do efetivo fixado no caput deste
artigo serão gradativamente preenchidas no decurso de dezesseis anos, conforme a necessidade do serviço, desde que de
acordo com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
que haja dotação orçamentária suficiente para atender as
despesas daí decorrentes.
Art. 6º O Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais é constituídos seguintes postos:
I
Capitão-de-Mar-e-Guerra;
II - Capitão-de-Fragata;
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IH
IV
V
VI

Capitão-de-Corveta;
Capitão-Tenente;
Primeiro-Tenente;
Segundo-Tenente»

Art. 10. O art. 2' da Lei n' 7.301, de 29 de março de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Os Quadros Complementares são constituídos dos
seguintes postos:
I
H
IH
IV
V

Capitão-de-Mar-e-Guerra;
Capitão-de-Fragata;
Capitão-de-Corveta;
Capitão-Tenente;
Primeíro-Tenente.»

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. São revogadas as Leis n's 7.151, de l' de dezembro de
1983, 7.618, de 30 de setembro de 1987,8.098, de 27 de novembro de
1990, §§ l' a 5' do art. 2' e o art. 7' da Lei n' 7.301, de 29 de março de
1985, e a Lei n' 8.194, de 25 dejunbo de 1991.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

LEI N' 9.248, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Acrescenta inciso ao art. 32 da Lei de
Organização Judiciária do Distrito Federal
e Territórios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.

5427
Art. 1º O Art. 32 da Lei nº 8.185, de 14 de maio de 1991, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
«Art. 32. Ao Juiz de Registros Públicos e Precatórias compete:
IV - processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais, em si mesmos..
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI NO 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do Imposto de Renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1a As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições
federais serão expressos em Reais.
Art. 2º O Imposto de Renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido serão detennínados segundo as normas
da legislação vigente, com as alterações desta lei.
Art. 3º A alíquota do Imposto de Renda das pessoas jurídicas é
de quinze por cento.
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§ lº A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, apurado
anualmente, que exceder a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais), sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 2' O limite previsto no parágrafo anterior será proporcional
ao número de meses transcorridos, quando o período de apuração for
inferior a doze meses.

§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore atividade rural de que trata a Lei n" 8.023, de 12 de
abril de 1990.
§ 4' O valor do adicional será recolhido integralmente, não
sendo permitidas quaisquer deduções.

Art. 4' Fica revogada a correção monetária das demonstrações
financeiras de que tratam a Lei n' 7.799, de 10 de julho de 1989, e o
art. l' da Lei n' 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema
de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para
fins societários.

Art. 5' O inciso IV do art. 187 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 187. ..

..

IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas
não-operacionais;
...............................•.......................................................................»

Art. 6' Os valores controlados na parte B do Livro de Apuração
do Lucro Real, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão
corrigidos monetariamente até essa data, observada a legislação
então vigente, ainda que venha a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos-base posteriores.
Parágrafo único. A correção dos valores referidos neste artigo
será efetuada tomando-se por base o valor da Ufir vigente em I" de
janeiro de 1996.
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Art. 7' O saldo do lucro inflacionário acumulado, remanescente
em 31 de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data,
será realizado de acordo com as regras da legislação então vigente.
§ l' Para fins de cálculo do lucro inflacionário realizado nos
períodos-base posteriores, os valores dos ativos que estavam sujeitos
à correção monetária, existentes em 31 de dezembro de 1995, deverão
ser registrados destacadamente na contabilidade da pessoa jurídica.
§ 2' O disposto no parágrafo único do art. 6' aplica-se à correção
dos valores de que trata este artigo.
§ 3' A opção da pessoajurídica, o lucro inflacionário acumulado
existente em 31 de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até
esta data, com base no parágrafo único do art. 6', poderá ser considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento.
§ 4' A opção de que trata o parágrafo anterior, que deverá ser
feita até 31 de dezembro de 1996, será irretratável e manifestada
através do pagamento do imposto em cota única, podendo' alcançar
também o saldo do lucro inflacionário a realizar relativo à opção
prevista no art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 5' O imposto de que trata
tributação exclusiva.

O

§ 3' será considerado como de

Art. 8!:! Permanecem em vigor as normas aplicáveis às contrapartidas de variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de cãmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual.

Art. 9' A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente
a titular, sócios ou acionistas, a .título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados
à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo ('J:'JLP).
§ l' O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado
à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes 08 juros a serem pagos ou creditados.
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§ 2' Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.
§ 3' O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no
caso de beneficiário pessoa jurídica, tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa fisica
ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive
isenta, ressalvado o disposto no § 4';

§ 4' No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo
serão adicionados à base de cálculo de incidência do adicional previsto
no § l' do art. 3'.
§ 5' No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de
serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. l' do
Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá
ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ .6' No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, o imposto de que trata o § 2' poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou

acionistas.
§ 7' O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica,
a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao
valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2'.
§ 8' Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste
artigo, não será considerado o valor de reserva de reavaliação de bens
ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
§ 9' À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere
este artigo poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em
conta de reserva destinada a aumento de capital, garantida sua
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dedutibilidade, desde que o imposto de que trata o § 2º, assumido pela
pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias contados a partir
da data do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a
dedução dos referidos juros, não sendo reajustável a base de cálculo
nem dedutível o imposto pago para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do
parágrafo anterior, deverá ser adicionado ao lucro líquido para determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês dejaneiro de 1996, pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em
decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituidas
com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizada, que corresponder ao sócio ou acionista.

Art. 11. Os rendimentos produzidos por aplicação financeira de
renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda à
alíquota de quinze por cento.
§ 1º Os rendimentos de que trata este artigo serão apropriados

pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se
refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislação então
vigente.

§ 2º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido ou arbitrado, os rendimentos de que trata este
artigo, bem como os rendimentos de renda variável os ganhos líquidos
obtidos em bolsas, serão adicionados à base de cálculo da incidência
do adicional previsto no § 1º do art. 3º.
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§ 3' O disposto neste artigo não elide as regras previstas nos
arts. 76 e 77 da Lei n'' 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 12. O inciso III do art. 77 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 77

.

III - nas operações de renda variável realizadas em bolsa,
no mercado de balcão organizado pelo órgão competente, ou
através de fundos de investimento, para a carteira própria das
entidades citadas no inciso I;)}
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei
n' 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de
que trata o art. 43 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei n" 9.065, de 21' de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do
aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços;

III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção,
reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e
administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas
a custear seguros e planos de saúde , e beneficios complementares
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assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos
empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI
VII

das doações, exceto as referidas no § 2';
das despesas com brindes.

§ 1Q Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2' Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I -

as de que trata a Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991;

H - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja
criação tenha sido autorizada por lei federal e que preencham os
requisitos dos incisos I e H do art. 213 da Constituição Federal, até o
limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;

IH - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadasa entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins
lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em
benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações; quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição
da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria
da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta
se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na
realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física
responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto;

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.
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Art. 14. Para efeito de apuração do lucro real, fica vedada a
exclusão, do lucro liquido do exercício, do valor do lucro da exploração
de atividades monopolizadas de que tratam o § 2' do art. 2' da Lei
nº 6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2' do art. 19 do Decreto-Lei
n' 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n' 1.730, de 17 de outubro de 1979.

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts.
30 a 35 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ l' Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de
revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool
etílico carburante e gás natural;

n -

dezesseis por cento:

a) para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto
o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste
artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso lU do art. 36
da Leí n? 8.981, de 20 dejaneiro de 1995, observado o disposto nos §§
l' e 2' do art. 29 da referida lei;

In -

trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospita-

lares;
b) intermediação de negócios;

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e
direitos de qualquer natureza;

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
!,factoring).
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§ 2' No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
§ 3' As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a
pessoajurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, fizer jus.

Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida,
dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo ÚIÚCO. No caso das instituições a que se refere o inciso

lU do art. 36 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual
para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por
cento.

Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro
real observarão os seguintes procedimentos:
I ~ tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de 1995, o custo de aquisição poderá ser corrigido
monetariamente até 31 de dezembro desse ano, tomando-se por base
o valor da Ufir vigente em l' de janeiro de 1996, não se lhe aplicando
qualquer correção monetária a partir dessa data;
U - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao curso de aquisição dos bens e direitos não será
atribuída qualquer correção monetária.

Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de acordo com as regras
aplicáveis aos residentes no País.
Art. 19. A partir de l' de janeiro de 1996, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, de que trata a Lei n' 7.689, de 15
de dezembro de 1988, passa a ser de oito por cento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às instituições a que se refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho
de 1991, para as quais a alíquota da contribuição social será de dezoito
por cento.
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Art. 20. A partir de 1° de janeiro de 1996, a base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze
por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente,
auferída em cada mês do ano-calendário.

Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá
levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos
serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1° O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado
até trinta dias antes do evento.
§ 2° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado,
a diferença entre este e o custo de aquisição, diminuindo dos encargos
de depreciação, amortização ou exaustão, será considerada ganho de
capital, que deverá ser adicionado à base de cálculo do imposto de
renda devido e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 3° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos
serão considerados incorridos, ainda que não tenham sido registrados
contabilmente.
§ 4° A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá
apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período
transcorrido durante ano calendário, em seu próprio nome, até o
último dia útil do mês subseqüente ao do evento.
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoajurídica, que forem
entregues ao titular ou a sócio ou acionista a título de devolução de
sua participação no capital social, poderão Ser avaliados pelo valor
contábil ou de mercado.
§ ]O No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado,
a diferença entre este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues
será considerada ganho de capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou na base de
cálculo do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro
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líquido devido pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado.
§ 2Q Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens
ou direitos recebidos em devolução de sua participação no capital
serão registrados pelo valor contábil da participação ou pelo valor de
mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 311 Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou
direitos recebidos em devolução de sua participação no capital serão
informados, na declaração de bens correspondentes à declaração de
rendimentos do respectivo ano-base, pelo valor contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.

§ 4' A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da
declaração de bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no
caso de pessoa jurídica, não será computada, pelo titular, sócio ou
acionista, na base de cálculo do Imposto de Renda ou da contribuição
social sobre o lucro líquido.

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor
constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de
bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou
quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos,
não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, e no art. 20, Il, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26
de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da
declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho
de capital.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1º No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo
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possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida,
esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais
elevado.
§ 2Q O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre
o lucro líquido, da contribuição para a seguridade-social (Cofins) e da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep).
§ 3Q Na hipótese deste artigo, a muIta de lançamento de oficio
será de trezentos por cento sobre a totalidade ou diferença dos
tributos e contribuições devidos, observado o disposto no § 1Q do art.
4Q da Lei n? 8.218, de 29 de agosto de 1991.

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior serão computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano.
§ 1Q Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas
com observância do seguinte:

I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em
Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que
forem contabilizados no Brasil.
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho
de capital não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, 'em Reais.
§ 2Q OS lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no
exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a
apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios
fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao
lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
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UI - se a pessoa jurídica Se extinguir no curso do exercício,
deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais,
sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;

IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser
mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966.
§ 3' Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao
lucro líquido, na proporção da participaçâo da pessoa jurídica no
capital da coligada;
U - os lucros a serem computados na apuração do lucro real
são os apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no
curso do período-base da pessoa jurídica;

1I1 - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício,
deverá adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua
participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços
levantados até a data do balanço de encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em Seu poder cópia das
demonstrações financeiras da coligada.
§ 4' Os lucros a que se referem os §§ 2' e 3º serão convertidos
em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal,
controlada ou coligada.
§ 5º Os prejuizos e perdas decorrentes das operações referidas
neste artigo não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
.§ 6º Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior,
pelo método da equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§
1º, 2º e 3º.

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o Imposto de Renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
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capital computados no lucro real, até o limite do Imposto de Renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital.
§ 1Q Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos
ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total
do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2 Q Para fins de compensação, o documento relativo ao Imposto
de Renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.
§ 3Q O Imposto de Renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na
data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi
pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos
ou ganhos de capital oriundos do exterior estão obrigados ao regime
de tributação com base no lucro real.
Art. 28. A alíquota do Imposto de Renda de que tratam o art.
77 da Lei n'' 3.470, de 28 de novembro de 1958 e o art. 100 do
Decreto-Lei n Q 5.844, de 23 de setembro de 1943, com as modificações
posteriormente introduzidas, passa, a partir de 1Q de janeiro de 1996,
a ser de quinze por cento.
Art. 29. Os limites a que se referem os arts. 36, I, e 44, da
Lei n Q 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei
n'' 9.065, de 20 de junho de 1995, passam a ser de R$ 12.000.000;00
(doze milhões de reais).

Art. 30. Os valores constantes da legislação tributária, expressos em quantidade de Ufir, serão convertidos em Reais pelo valor da
Ufir vigente em 1Q de janeiro de 1996.
Art. 31. Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas
jurídicas, a partir de ]O de janeiro de 1996, somente poderão ser
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compensados com lucros de mesma natureza, observado o limite
previsto no art. 15 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.

Art. 32. (Vetado).
Art. 33. (Vetado).
Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei n? 4.729, de 14 de julho
de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou
contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da
denúncia.
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1966.
Art. 36. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente:
I - o Decreto-Lei nº 1.215, de 4 de maio de 1972, observado o
disposto no art. 178 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II

os arts. 2º a 19 da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989;

III

os arts. 9º e 12 da Lei n" 8.023, de 12 de abril de 1990;

IV
1992;

os arts. 43 e 44 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de

V
o art. 28 e os incisos VI, XI e XII e O parágrafo único do
art. 36, os arts. 46, 48 e 54, e O inciso II do art. 60, todos da
Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, alterada pela Lei n" 9.065,
de 20 de junho de 1995, e o art. 10 da Lei n" 9.065, de 20 de junho
de 1995.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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LEI N' 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas e dá outras providênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. l' A partir de I' de janeiro de 1996 o Imposto de Renda das
pessoas fisicas será determinado segundo as normas da legislação
vigente, com as alterações desta lei.
Art. 2' Os valores expressos em Ufir na legislação do Imposto
de Renda das pessoas físicas ficam convertidos em Reais, tomando-se
por base o valor da Ufir vigente em l' de janeiro de 1996.

CAPÍTULO II
Da Incidência Mensal do Imposto
Art. 3' O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de
que tratam os arts. 7', 8' e 12 da Lei n" 7.713, de 22 de dezembro de
1988, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva em
Reais:
Base de Cálculo
emR$
até 900,00

acima de 900,00 até 1.800,00
acima de 1.800,00

Alíquota %

Parcela a Deduzir
do Imposto em R$

-

-

15
25

135
315
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Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês.

Art. 4º Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do Imposto de Renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6º da Lei nº 8.134, de
27 de dezembro de 1990;
II - as importãncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão ou acordo judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais;

III -

a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) por dependente;

IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
V - as contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
VI - a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se
exclusivamente à base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos
demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário,
conforme disposto na alínea e do inciso II do art. 8º desta lei.

Art. 5º As pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil
que recebam rendimentos de trabalho assalariado, em moeda estrangeira, de autarquias ou repartições do Governo brasileiro, situadas
no exterior, estão sujeitas ao imposto de renda na fonte incidente
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sobre a base de cálculo de que trata o art. 4', mediante utilização da
tabela progressiva de que trata o art. 3'.
§ I" Os rendimentos em moeda estrangeira serão convertidos
em Reais, mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos
da América fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento
do rendimento.
§ 2' As deduções de que tratam os incisos II, IV e V do art. 4'
serão convertidas em Reais, mediante utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao
do pagamento do rendimento.
§ 3' As pessoas físicas computarão, na determinação da base de
cálculo de que trata o art. 4' e na declaração de rendimentos, 25% do
total dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos nas condições referidas neste artigo.

Art. 6' Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior,
sujeitos a tributação no Brasil, bem como o imposto pago no exterior,
serão convertidos em Reais mediante utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para compra pelo Banco Central
do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior
ao do recebimento do rendimento.
CAPÍTULO III
Da Declaração de Rendimentos

Art. 7' A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até
o último dia útil do mês de abril dó ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
§ lº O prazo de que trata este artigo aplica-se inclusive à
declaração de rendimentos relativa ao exercício de 1996, ano-calendário de 1995.
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§ 2º Ficam dispensadas da apresentação de declaração:
I - as pessoas físicas cujos rendimentos tributáveis, exceto 08
tributados exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou inferiores a R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos
reais), desde que não enquadradas em outras condições de obrigatoriedade de sua apresentação;

II - outras pessoas físicas declaradas em ato do Ministro da
Fazenda, cuja qualificação fiscal assegure a preservação dos controles
fiscais pela administração tributária.
§ 3º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a prorrogar o prazo
para a apresentação da declaração, dentro do exercício financeiro.
§ 4º Homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens,
deverá ser apresentada pelo inventariante, dentro de trinta dias
contados da data em que transitar em julgado a sentença respectiva,
declaração dos rendimentos correspondentes ao período de I" de
janeiro até a data da homologação ou adjudicação.

§ 5º Se a homologação ou adjudicação ocorrer antes do prazo
anualmente fixado para a entrega das declarações de rendimentos,
juntamente com a declaração referida no parágrafo anterior deverá
ser entregue a declaração dos rendimentos correspondente ao ano-calendário anterior.

Art. 8' A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas;
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, ou não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II -

das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 12, 2º e 3º graus, cursos de
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especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais);
c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por
dependentes;
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

e) às contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenba sido do contribuinte, destinadas
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão' judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionaís;
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos
I a lU do art. 6º da Lei n'' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso
de trabalho não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de
serviços notariais e de registro.

§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência
privada, representada pela soma dos valores mensais computados a
partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos
de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso U:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
U - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
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III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuíntes (CGC)
de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3' As despesas médicas e de educação dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em vírtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite prevísto na alínea b do inciso II deste artigo.

Art. 9' O resultado da ativídade rural, apurado na forma da Lei
n' 8.023, de 12 de abril de 1990, com as alterações posteriores, quando
positivo, integrará a base de cálculo do imposto definida no artigo
anterior.
Art. 10. O contribuinte que no ano-calendário tiver auferido
rendimentos tributáveis até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais), poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em
dedução de vínte por cento sobre esses rendimentos, na Declaração
de Ajuste Anual, independentemente de comprovação e de indicação
da espécie de despesa.
§ l' O desconto simplificado a que se refere este artigo substituí
todas as deduções admitidas na legislação.
§ 2' O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.

Art. 11. O Imposto de Renda devído na declaração será calculado mediante utilização da seguinte tabela:
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Base de Cálculo

emR$

Alíquota %

até 10.800,00

-

acima de 10.800,00 até 21.600,00

15
25

acima de 21.600,00

Parcela a Deduzir
do Imposto em R$

1.620,00
3.780,00

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de
projetos culturais, aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), instituído pelo art. l' da
Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991;

III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades
audiovisuais, na forma e condições previstas nos arts. 1Q e 42 da Lei
n' 8.685, de 20 de julho de 1993;
IV -

(Vetado).

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
VI - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no
art. 5' da Lei n' 4.862, de 29 de novembro de 1965.
§ l' A soma das deduções a que se referem os incisos I a IV não
poderá reduzir o imposto devido em mais de doze por cento.
§ 2' (Vetado).

Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior
constituirá, se positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor
a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser
pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração
de rendimentos.
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Art. 14. À opção do contribuinte, o saldo do imposto a pagar
poderá ser parcelado em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas,
observado o seguinte:
I - nenhuma quota será inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais),
e o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) será pago de uma
só vez;
II - a primeira quota deverá ser paga no mês fixado para a
entrega da declaração de rendimentos;

III - as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês
anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento, vencerão no
último dia útil de cada mês.
IV - é facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas.

Art. 15. Nos casos de encerramento de espólio e de saida definitiva do território nacional, o Imposto de Renda devido será calculado mediante a utilização dos valores da tabela progressiva anual de
que trata O art. 11, calculados proporcionalmente ao número de meses
do período abrangido pela tributação no ano-calendário.
Art. 16. O valor da restituição do Imposto de Renda da pessoa
física, apurado em declaração de rendimentos, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data prevista para a entrega da declaração de
rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição e de 1%
no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do
contribuinte.
CAPÍTULO IV
Tributação da Atividade Rural

Art. 17. O art. 2º da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2º

.

v - a transformação de produtos decorrentes da atividade
rural, sem que sejam alteradas a composição e as características
do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com
equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida
na área rural explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à
mera intermediação de animais e de produtos agrícolas.»
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado
pelas pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e os demais valores que
integram a atividade.
§ 1Q O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas
e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação
idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data
da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2Q A falta da escrituração prevista neste artigo implicará
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita
bruta do ano-calendário.
§ 3Q Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até
o valor de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar
o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
Art. 19. O resultado positivo obtido na exploração da atividade
rural pela pessoa física poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
Parágrafo único. A pessoa física fica obrigada à conservação e
guarda do Livro Caixa e dos documentos fiscais que demonstram a
apuração do prejuízo a compensar.
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Art. 20. O resultado decorrente da atividade rural, exercida no
Brasil por residente ou domiciliado no exterior, apurado por ocasião
do encerramento do ano-calendário, constituirá a base de cálculo do
imposto e será tributado à alíquota de quinze por cento.
§ 1Q Na hipótese de que trata este artigo, a apuração do
resultado deverá ser feita por procurador, a quem compete reter e
recolher o imposto devido, não sendo permitidas a opção pelo
arbitramento de vinte por cento da receita bruta e a compensação
de prejuízos apurados.
§ 2 Q O imposto apurado deverá ser pago na data da ocorrência
do fato gerador.
§ 3' Ocorrendo remessa de lucros antes do encerramento do
ano-calendário, o imposto deverá ser recolhido no ato sobre o valor
remetido por ocasião do evento, exceto no caso de devolução de capital.

Art. 21. O resultado da atividade rural exercida no exterior, por
residentes e domiciliados no Brasil, convertido em reais mediante
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado
para compra pelo Banco Central do Brasil, para o último dia do
ano-calendário a que se refere o resultado, sujeita-se ao mesmo
tratamento tributário previsto no art. 9Q vedada a compensação de
resultado positivo obtido no exterior, com resultado negativo obtido
no País.
CAPÍTULO V
Tributação dos Ganhos de Capital das Pessoas Físicas

Art. 22. Fica isento do Imposto de Renda o ganho de capital
auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço
unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Parágrafo único. No caso de alienação de diversos bens ou
direitos da mesma natureza, será considerado, para os efeitos deste
artigo, o valor do conjunto dos bens alienados no mês.
Art. 23. Fica isento do Imposto de Renda o ganho de capital
auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor
de alienação seja de até R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil
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reais), desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação
nos últimos cinco anos.
Art. 24. Na apuração do ganho de capital de bens adquiridos
por meio de arrendamento mercantil, será considerado custo de
aquisição o valor residual do bem acrescido dos valores pagos a título
de arrendamento.
CAPÍTULO VI
Da Declaração de Bens e Direitos
Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos,
a pessoa física apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis
e móveis e direitos que, no País ou no exterior, constituam o seu
patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no
mesmo ano.
§ 10 Devem ser declarados:
I - os bens imóveis, os veículos automotores, as embarcações
e as aeronaves, independentemente do valor de aquisição;

II - os demais bens móveis, tais como antigüidades, obras de
arte, objetos de uso pessoal e utensílios, adquiridos a partir do
ano-calendário de 1996, cujo valor de aquisição unitário seja igual on
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II! - os saldos de aplicações financeiras e de conta corrente
bancária cujo valor individual, em 31 de dezembro do ano-calendário,
exceda a R$ 140,00 (cento e quarenta reais);
IV - os investimentos em participações societárias, em ações
negociadas ou não em bolsa de valores e em ouro, ativo-financeiro,
adquiridos a partir do ano-calendário de 1996, cujo valor de aquisição
unitário seja igualou superior a R$ 1.000,00 (um mil reais).
§ 2° Os bens serão declarados discriminadamente pelos valores
de aquisição em Reais, constantes dos respectivos instrumentos de
transferência de propriedade ou da nota fiscal.
§ 3° Os bens existentes no exterior devem ser declarados pelos
valores de aquisição constantes dos respectivos instrumentos de
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transferência de propriedade, segundo a moeda do país em que
estiverem situados, convertidos em reais pela cotação cambial de
venda do dia da transmissão da propriedade.
§ 4º Os depósitos mantidos em bancos no exterior devem ser
relacionados pelo valor do saldo desses depósitos em moeda estrangeira convertido. em Reais pela cotação cambial de compra em 31 de
dezembro do ano-calendário, sendo isento o acréscimo patrimonial
decorrente de variação cambial.
§ 5º Na declaração de bens e direitos, também deverão ser
consignados os ônus reais e obrigações da pessoa física e de seus
dependentes, em 31 de dezembro do ano-calendário, cujo valor seja
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
§ 6º O disposto nos incisos II e IV do § 1e poderá ser observado
na declaração de bens referente ao ano-calendário de 1995, com
relação aos bens móveis e aos investimentos adquiridos anteriormente a 1996.
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais

Art. 26. Ficam isentas do Imposto de Renda as bolsas de estudo
e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação de serviços.
Art. 27. O art. 48 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 48. Ficam isentos do Imposto de Renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de
previdência privada.»
Art. 28. O inciso XV do art. 6ºdaLeinº7.713, de22 de dezembro
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 6º

xv - os rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, ou por entidade de previdência privada, até o
valor de R$ 900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência
mensal do imposto.»
Art. 29. Estão isentos do Imposto de Renda na fonte os rendimentos pagos a pessoa física, residente ou domiciliada no exterior,
por autarquias ou repartições do Governo brasileiro situadas fora do
território nacional e que correspondam a serviços prestados a esses
órgãos.
Art. 30. A partir de 1· da janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art. 6· da Lei n· 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada
pelo art. 47 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1· O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2· Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art.
6· da Lei n" 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada
pelo art. 47 da Lei n· 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída
a fibrose cística (mucoviscidose).

Art. 31. (Vetado).
Art. 32. O inciso VII do art. 6· da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 6º
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VII - os seguros recebidos de entidades de previdência
privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.»

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte
e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade
de previdência privada, bem como as importàncias correspondentes
ao resgate de contribuições.
Parágrafo único. (Vetado).

Art. 34. As alíneas a e b do § 1" do art. 6Q da Lei nO 8.134, de 27
de dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6 Q

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

§ 1Q O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento;

b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de
representante comercial autônomo.»

Art 35. Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso UI, e 8Q, inciso
U, alínea c, poderão ser considerados como dependentes:
I -

o cônjuge;

U - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união
resultou filho;

UI - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para O
trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e
eduque e do qual detenha a guarda judicial;

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem animo dos pais, até 21
anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para O
trabalho;
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VI - os pais, os avós ou 08 bisavós, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal;

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja
tutor ou curador.
§ 1º Os dependentes a que se referem os incisos IH e V deste
artigo poderão ser assim considerados quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

§ 2º Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges.
§ 3º No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4º É vedada a dedução concomitante do montante referente a
um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do

imposto, por mais de um contribuinte.
CAPÍTULO VIII
Disposiçôes Finais e Transitórias
Art. 36. O contribuinte que no ano-calendário de 1995 tiver
auferido rendimentos tributáveis até o limite de R$ 21.458,00 (vinte
e um mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais) poderá optar pelo
regime de tributação simplificada de que trata o art. 10.
Art. 37. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a:
I - instituir modelo de documento fiscal a ser emitido por
profissionais liberais;
II - celebrar, em nome da União, convênio com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, objetivando instituir cadastro único
de contribuintes, em substituição aos cadastros federal, estaduais e
municipais.
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Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos e contribuições federais e a penalidades isoladas e as declarações não poderão
sair dos órgãos da Secretaria da Receita Federal, salvo quando se
tratar de:
I
II

encaminhamento de recursos à instância superior;
restituições de autos aos órgãos de origem;

III
encaminhamento de documentos para fins de processamento de dados.
§ 1e Nos casos a que se referem os incisos I e II deverá ficar cópia
autenticada dos documentos essenciais na repartição.
§ 2' É facultado o fornecimento de cópia do processo ao sujeito
passivo ou a seu mandatário.

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n' 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei
n' 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o
recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ l' (Vetado).
§ 2' (Vetado).
§ 3' (Vetado).
§ 4' A partir de l' de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação
ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.

Art. 40. A base de cálculo mensal do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral, cuja receita bruta
anual seja de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), será
determinada mediante a aplicação do percentual de 16% sobre a
receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts.
30 a 35 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas
jurídicas que prestam serviços hospitalares e de transporte, bem como
às sociedades prestadoras de serviços de profissões legalmente regulamentadas.
Art. 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, o Decreto-Lei nO 1.380, de 23 de dezembro de 1974, o art. 27
da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o art. 26 da Lei n? 8.218,
de 29 de agosto de 1991, e os arts. 8° a 20 e 23 da Lei nO 8.981, de 20
de janeiro de 1995.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

LEI N° 9.251, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, créditos adicionais até o limite deR$ 21.494.434,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de que trata a Lei n?
8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de
R$ 18.454.434,00 (dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta e
quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I desta lei.
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Art. 2Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
crédito especial até o limite de R$ 3.040.000,00 (três milhões e
quarenta mil reais), para atender às programações indicadas no
Anexo II desta lei.
Q
Art. 3 OS recursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:
I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
III desta lei, nos montantes especificados;
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes.
Art. 4Q Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta, conforme demonstrado no Anexo IV desta lei.
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 29.12.1995, págs. 22637/22642.

LEI NQ 9.252, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério daAgricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, créditos adicionais rw valor de R$ 68.973.398,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
segninte lei:
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, de que trata a Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor
de R$ 56.276.805,00 (cinqüenta e seis milhões, duzentos e setenta e
seis mil, oitocentos e cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de
1995, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária, crédito especial até o limite de R$ 12.696.593,00
(doze milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e três reais), para atender à programação indicada no Anexo n
desta lei.
Art. 3' Os recursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:
I -

do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo

In desta lei, nos montantes especificados;
n - da incorporação do excesso de

arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados da Administração Direta, Fundos e Entidades da Administração indireta, conforme demonstrado no Anexo IV
desta lei, ficando alteradas suas respectivas receitas.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados noDO de 29.12.1995, págs. 22643/22648.
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LEI Nº 9.253, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis
da União a Estados e Municipios.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. lº É o Poder Executivo autorizado a proceder à alienação
a Estados e Municípios, a título gratuito, dos bens imóveis da União
de que trata esta lei.
§ 1e Serão objeto de doação os bens imóveis que foram adquiridos de Estados e Municípios, a título gratuito, e cuja utilização esteja
contrariando a finalidade de sua destinação original.
§ 2º Não se aplica o disposto no parágrafo anterior quando a
utilização, embora com desvio, se preste ao Serviço Público.
§ 3º Serão, igualmente, objeto de doação os bens imóveis que
foram adquiridos de Estados e Municípios, a título gratuito, e que se
encontrem sem qualquer utilização.
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo aos imóveis que se
encontram sob a jurisdição dos ministérios militares.

Art. 2º A alienação dependerá da iniciativa do ente donatário,
da qual constará a descrição individuada do bem solicitado.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo realizar o levantamento, de
acordo com a solicitação, a fim de verificar se o bem a ser alienado
atende ao disposto no art. 1º.
Art. 4º Do ato de doação constarão todas as benfeitorias introduzidas no bem imóvel, independentemente de qualquer indenização.
Art. 5º Os bens imóveis a serem alienados serão previamente
avaliados pelo Poder Executivo.
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Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.213, DE 30 DE NOVEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador IFAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;

Art. 1° Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
N acionaI, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
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recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.

Art. 2' Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9' da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n" 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.
§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
àSeguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.178, de l' de novembro de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Adib Jatene
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.214, DE 5 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetãrio Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ I" O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei
n" 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetãrio N acionai, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributãrio:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetãrio Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societãria adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
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minação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
N - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;

V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1a O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º do
art. 1·.

§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3· Nas reorganizações societárias ocorridas no àmbito do
Programa de que trata o art. 1e não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2·, 264, § 3·, e 270, parágrafo único, da Lei n· 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.179, de 3 de novembro de 1995.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.215, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1995
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 de julho de 1965.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei;

Art. 1Q O art. 75 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75

.

§ 4Q As importâncias adiantadas na forma do § 2Qdeste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação
extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central
do BrasiL"

Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.180, de 10 de novembro de 1995.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.216, DE 13 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. l" da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de

1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (eRTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens) recursos para pagamento de
pessoal.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU .»
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.181, de 13 de novembro de 1995.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.217, DE 13 DE DEZEMBRO
DE 1995
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro {Lloydbrás}, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumentoparticular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco N acionaI de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
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Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.218, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei
nº 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987;
sobre a indisponibilidade de seus bens, sobre
privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do DecretoLei n" 2.321, de 1987, e dá outras providências.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n? 2_321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n" 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2· O disposto na Lei n· 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
n? 2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que
detenha o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.
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regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
§ 1° Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2° Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3° A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.

Art. 3· Verificada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 2' e 15 da Lei n" 6.024, de 1974, e no art. 1· do
Decreto-Lei n· 2.321, de 1987, e facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II - transferência do controle acionário;
111 - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo ÚIÚCO. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 4· No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando
prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil,
poderá:
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I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;

II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;

III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
ou administração especial temporária, objetivando a continuação
geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 5' A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores e membros dos
conselhos das instituições submetidas aos regimes de que tratam a
Lei n' 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
Art. 6' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 7' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores e membros de seus conselhos, o
Banco Central do Brasil poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;

III -

impor restrições às atividades da instituição financeira.

§ l' Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
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§ 2º Não concluído o processo no prazo de 120 dias, a medida
cautelar perderá sua eficácia.
Art. 8º A alienação do controle de instituições financeiras
cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do DecretoLei nº 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma do
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1º O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual periodo.
§ 2º Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União Federal, do controle acionário da instituição.
Art. 9º As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União Federal permanecerão, até a alienação de seu
controle, para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 10. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional poderão ser aceito como garantia, títulos ou direitos
relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de
entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.182, de 17 de novembro de 1995.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.182, de 17 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.219, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Funào de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLPl, apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3 2 As normas a que se refere o art. 1Q, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:

I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;

n - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
In - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4Q OS recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1Q de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1Qdo art. 5Qe nos arts. 6Q e 7Q
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, uos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.

Art. 5Q O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos
recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os de que trata o art. 11 desta medida provisória, em
operações de financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção ou comercialização de bens com reconhecida
inserção internacional.
§ P Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
§ 2Q O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6Q OS recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5Q desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
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dres (Libar), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7º Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1º de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8' A partir de 1º de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4º desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n" 8.177, de I' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3º do art. 2º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9º Será admitida a aplicação, a partir de I" de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7º, em substituição ao previsto no
art. 8º desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos
recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
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Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9Q da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1· da Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com 08 referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de 1· de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR), a que alude o art. 38 da Lei n Q 8.177, de 1Q de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8Q desta medida provisória.
Art. 13. A partir de 1Q de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codofat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário N acional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no art. 8 Q , in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n Q 8.177, de 1Q de março
de 1991, e os §§ 2Q e 3· do art. 2º da Lei n" 8.019, de 11 de abril de
1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.183, de 23 de novembro de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória n? 1.183, de 23 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.220, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo. Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aOS
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3º As gratificações de que tratam os arts. ]O e 2º terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2º da Lei n" 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2· da Lei n" 8.852, de
4 de fevereiro de 1994.
§ 1· As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
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entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações.
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n'' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de I" de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.

Art;. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n" 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG) nas Instituições Federais de Ensino,
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desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei nº 8.911, de 11 de
julho de 1994.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.184 de 23 de novembro de 1995.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revoga-se a Medida Provisória n? 1.184, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(Medida Provisória nº 1.220, de 14 de dezembro de 1995)

Carreiras

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
aos Padrões

do Anexo II da
Lei na8.460/92
Oficial de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

D-I a C-lI!

A

delaVlI
de I a V

C-IV a B~IV
B-V a A-I1I

de I a VIII
deIaVII
de I a V

D-I a C-I1I
C-IV a E-IV
B-VaA-III

Especial

Subtotal
Inicial

Assistente de
Chancelaria

A
Especial
Subtotal

Total Geral
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Quant.
de Cargos

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.221, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2º São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3' São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ l' São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-l, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2' Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4' O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao IÚvell01.5.
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Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1', do Decreto-Lein'2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ l' Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n? 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 6' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.185, de 23 de novembro de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.185, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan

Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
Nllde
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

10

10

Consultor da

3
1
6
3
2

11
5

Consultor da
União

DAS 102.6

3

Adjuntodo
Advogado-Geral

DAS 102.6

1

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico

DAS 101.5
DAS 102.4

DAS 102.5

União
Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4

6
3

DAS 101.3
2
DAS 101.2
16
DAS 101.1
5

Diretor de
Divisão

Oficialde
DAS 101.3

Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

DAS 101.2

Coordenador

DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3

ANEXaI!

Advocacia-Geral da União
N2de Cargos

Código

Denominação

1 - Gabinete do Consultor-Geral da União

1
1
1

I
11 -

5
1
5
2
1
8
2
1
3

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

I

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
Corregedor Auxiliar
DAS 101.6
Chefe de Gabinete
DAS 101.4
DAS 102.3
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
DAS 102.3
Oficial de Gabinete
DAS 101.2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
Coordenador
DAS 101.3
DAS 101.2
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
DAS 101.1
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Situação Anterior
N"de
Cargos

Denominação
III

3

Código

-

Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Procurador-Geral da União

Adjunto do
Procurador-

5

Adjunto do

Procurador-

Geral da União

2

Situação Nova
N" de

Assessor Jurídico

DAS 102.4
DAS 102.3

4
1
2
1
8
1

Geral da União
Assessor Jurídico
Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Coordenador

-Geral
2
4
2

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS
DAS
DAS
DAS

101.4
101.3
101.2
101.1

ANExom
Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos
1 1
4
2
2
1
3
6

Denominação

I

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária
DAS 101.3
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
DAS 101.1
Oficial de Gabinete
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
Chefe de Serviço
DAS 101.1
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N° de Cargos
II 1
3
2
2
1
3

6

Denominação

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária
Chefe de Gabinete
DAS 101.3
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
Chefe de Serviço
DAS 101.1

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
N° de Cargos
I -

I

Denominação

I

Código

Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro: estrutura unitária
4
Assessor Jurídico
DAS 102.3
2
DAS 102.2
Assessor Técnico
1
DAS 101.3
Coordenador

II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
1
1

IH -

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

I

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí,
Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1

1
1

IV

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

I

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins:
estrutura unitária
1
DAS 102.3
Assessor Jurídico
DAS 102.2
1
Assessor Técnico

I

I
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ANEXO V
Advocacia-Geral da União

I

N" de Cargos
-

Denominação

I

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária

I

2

II -

III -

I

DAS 102.2

Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias): estrutura unitária

I

1

'Assessor Jurídico

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

Procuradorias Seccionais da União - Padrão C

("'T'nte e oito Procuradorias): estrutura unitá~a

1

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargos

1
2
3

Denominação

Diretoria-Geral de Administração
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

Código

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.222, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· O § 6· do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n· 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20

.

§ 6· A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim especifico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................

})

"Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.

§ 2· Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
"Art. 40.
§ 1· A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2· É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1· do art. 139
da Lei n· 8.213, de 24 de julho de 1991."

Art. 2· Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas o § 6· do

art. 20 e no art. 37 da Lei n Q 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
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Art. 3Q O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n Q 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 12 de janeiro de 1996.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.186, de 23 de novembro de 1995.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62 Revoga-se a Medida Provisória n? 1.186, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107 2
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.223, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei u" 8.237, de
30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se refere o § 1º do art.
39 da Constituição, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativos e Judiciário, do Tribunal
de Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 22 A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
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Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites
das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já
incorporadas.
§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1e da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3º Os percentuaís da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normaís e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4º Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6º da
Lei nº 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, aínda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3º da Lei
nº 8.448, de 21 de julho de 1992;
III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionaís;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
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e fundacional, a partir de 1· de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.

Art. 6º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1º
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8º As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.187, de 23 de novembro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § I" do art. 1º da Lei Delegada
nº 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1º de setembro de 1994, bem assim a Medida Provisória
nº 1.187, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.
P
Superior
Intermediário
CL
Auxiliar
40 Horas
30 Horas
40 Horas
3DHoras 40 Horas
30 Horas
A

B

III

429,51

11
I

401,88

VI
V
N
III

11
I

C

VI
V
N
III

11
I

D

253,90

112,76

243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35

375,55

322,13
301,41
281,66

143,17
136,32

107,38
102,24

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36

167,52

129,82

214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

160,53

123,64
117,77
112,17
106,86

97,37
92,73

268,21
260,49

201,16
195,37

173,ü4
165,86

252,99

189,74

158,98

245,71

184,28

152,41

238,64

178,98

146,10

231,78

173,84

140,07
134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

V
N
III

225,13

168,85

218,66
212,39

164,00

11
I

206,30

200,39

159,29
154,73
150,29

153,83
147,42

141,28
135,41
129,78
124,40
119,23

114,31
109,58
105,05

101,82

97,02
92,46
88,12

84,01
80,09
76,36

100,73

72,81

96,57

69,44

92,60

66,24
63,20
60,31

88,80
85,16

88,33
84,13
80,15
76,37
72,77
69,35
66,09
63,01
60,07
57,27

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Advocacia-Geral da União

Grat. (Art. 79: da Lei

Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Clase

375,55

156,17

02

8.460/92)

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4

171,80

343,60

3

163,62

327,24

2

155,83

311,66

1

148,41

296,82

Adjunto

Assistente

Auxiliar

4

134,92

269,84

3

128,49

256,98

2

122,38

244,76

1

116,55

233,10

4

105,95

211,90

3

100,91

201,82

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério
de 1Q e 2 2 Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55

331,10

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

E

D

C

B

A

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16
140,72

4

70,36

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas

Leis nss 5.645170 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. gl! e seguintes da Lei nv 7.596/87 dos servidores do
lhama, Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FEN, FeRB, FCP, LBA, Furtai, Funag,
FAE, Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de

Especialistas.

CL

A

B

C

D

p

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III

397,04

297,78

203,31

152,48

137,60

103,20

11
I

373,96

280,47

195,85

146,89

131,27

98,45

351,75

263,81

188,68

141,51

125,25

93,93

VI

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,04

85,53

IV

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

III

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

11
I

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

VI

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,04

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

IV

222,29

166,72

135,13

101,35

82,40

61,80

III

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

11
I

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

200,63

150,47

121,02

90,77

71,81

53,86
51,47

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

IV

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

III

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

11
I

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96
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ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
ANEXO II DA LEI N' 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual
70% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Categoria 11
35% do soldo

20% do soldo

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior

Percentuais
70% do soldo

60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
31! Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço
Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

90% do soldo

70% do soldo
60% do soldo
40% do soldo
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ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRE, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme art. 3!1 e
seguintes da Lei nll 7.596/87 e aos Cargos de Sistema do Cargos instituídos pelas Leis nss
5.645170 e 6.550178.
Superior

CL

III

A

11
I

B

VI
V
IV
III

11
I

C

VI
V
IV
III

11
I
V
IV
D

Intermediário

Auxiliar

p

III

11
I

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160.53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49
252,99
245,71
238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77
69,35
66,09
63,01
60,07
57,27

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

72,81
69,44
66.24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,66
47,40
45,23
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ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

429,51
409,06

Juiz-Presidente

Juiz

ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Advocacia-Geral da União
Vencimento
Básico

Grat. (Art. 7 Q da Lei
ns 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88
375,55

170,92
163,38
156,17

Denominação

Advogado da União de Segunda Categoria

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

4
3
2
1

176,91

353,82

169,29
162,00

338,58

155,03

324,00
310,05

4
3
2
1

142,23
136,10
130,24
124,63

284,45
272,20
260,48
249,26

4
3
2
1

114,34
109,42

228,68
218,83
209,41
200,39

Adjunto

Assistente

Auxiliar

104,71

100,20
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de lI!e 2 11 Graus
20 Horas

40 Horas

Graduado
198,67

Graduado
397,34

4
3
2
1

168,05

336,09

Classe

Nível

Titular

U

E

D

C

B

A

160,81

321,62

153,89
147,26

307,77
294,52

4
3
2
1

136.35
130,48
124,86

272,70

119,49

260,96
249,72
238,97

4
3
2
1

114,34

228,68

4
3
2
1

94,52
90,02
85,74

189,04

81,65

163,30

4
3
2
1

77,03
73,36

154,06

69,87
66,54

139,73

109,42

218,83

104,71
100,20

209,41

200,39
180,04

171,47

146,72
133,08

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
(A partir de 1e de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
- de H amntacao
bilit - MTt
11 ar
T a b ea
I II - Gratifi
1 caça0
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110%do soldo
80%do soldo
60%do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação
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Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Oficial-General

150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha

e Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85%do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
32 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Percentual

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex offício, para a inatividade remunerada,

com menos de ao anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.224, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Altera as Leis n!! 8.019, de 11 de abril de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 O art. 6º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
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«Art. 6Q O Tesouro Nacional repassará mensalmente re-

cursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»

Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.188, de 23 de novembro de 1995.

Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.188, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.225, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade CGDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
II

da Carreira de Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;

III
da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de plano e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
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limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2· O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, com pontuação acima de oitenta por cento do limite
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não
poderá superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos
beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por
cento.
§ 3· Os servidores titulares de cargos de que trata o art. 1·, quando
cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não integrantes dos
sistemas referidos nos arts. 4· e 11 da Medida Provisória n· 1.196, de 24
de novembro de 1995, para o exercício de cargos em conússão, perceberão
a Gratificação de Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão de:
1. Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 ou equivalentes;
2. DAS-4, DAS-3 e DAS-2, nas unidades integrantes das estruturas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.
§ 4· Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 3·, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nivel DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 5· A Gratificação de que trata o art. 1· será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
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§ 6' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.
§ 7' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
§ l' As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
§ 2' Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso e
matriculados no curso de formação terão direito, a título de ajuda
financeira, a oitenta por cento dos vencimentos fixados para o padrão
inicial da classe inicial a que estiver concorrendo, durante a realização do curso, com a seguinte composição:
a) oitenta por cento do vencimento básico; e
b) oitenta por cento da Gratificação de Atividade de que trata a
Lei Delegada n' 13, de 1992.

§ 3' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite
máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
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disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Os servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 3', alíneas a e b,
e 4' do art. 2'.
§ 4' A Gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.
Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.189, de 23 de novembro de 1995.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.189, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.226, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
.
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção]
Da Estrutura
Art. 1e A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;

b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
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Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relac;-.ndmenta com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
U
UI
IV
V

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
Col. LeisRep. Fed. Brasíl,Brasília, 187(12, t.1l:5463-5626, dez. 1995.

5507
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmara do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ lº Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
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gram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarâo as Câmaras de que trata o
inciso II do caput.
§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o fimcionamento das Câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do
caput e o § 1º.
Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica elaborando
pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter juridico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
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para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.

Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm

a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nQ 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que Se refere o art. 2Q,
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção]
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I

II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
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III

IV
V

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;

VI
VII

da Cultura;

VIII

do Exército;
da Fazenda;

IX
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Educação e do Desporto;

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinba;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção!!
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
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b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento, direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

lI! - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.

5512
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalízação dos ínsumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;
b) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimõnio histórico e cultural;
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VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
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d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f> negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
f) formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
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h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;
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XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
d) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;
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XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
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xx a)

Ministério dos Transportes:

política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ l' Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrntura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;

n
In

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ l' No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo M,nistro de Estado.
§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.
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SeçãolV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;

n - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agricola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;
In - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.

5520
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissâo de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, 1.1):5463-5626, dez. 1995.
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posta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII -

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ I" São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos SubsecretáriosGerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO UI

Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados;
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
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IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) O Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

H - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;

HI - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municipios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
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v - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério
do Bem-Estar Social;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada Ministério, das Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática,
recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § l' do art. 33, desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n? 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III

o Ministério da Integração Regional;

IV

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
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v - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII

as Secretarias de Administração Geral, em cada minis-

tério;

VIII

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do.Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
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IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os iucisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
Ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
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prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de SecretárioExecutivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463·5626, dez. 1995.
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ção legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servídores efetivos dos órgãos de que trata

O

caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvído as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2º Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, medíante autorização do Ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preencbídos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.
§ 3º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servídores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração díreta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medída provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
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§ F Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, assim como o Departamento de Administração Geral, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a
integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive 08
alocados à ora extinta Consultoria Jurídica, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ F O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20
da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4º do art. 93 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontame'.'te atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A Supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, e reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
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a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento dos
inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
H - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.

Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Art. 40. Até 31 de março de 1996, o Poder Executivo promoverá
a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que trata o art. 19,
incisos I, H e IH, de modo a evitar qualquer aumento de despesas em
decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida
provisória.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
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Art. 43. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nQs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994,931, de 1Qde março de 1995,962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, e 1.190, de 23 de novembro de 1995.
Art. 44. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992, O parágrafo único
do art. 2Qdo Decreto-Lei n" 701, de 24 de julho de 1969, e a Medida
Provisória n Q1.190, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.227, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro..

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região Norte/Nordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
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§ 19 Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de ãlcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2' Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 10 deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 3' Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4' Os excedentes de açúcar referidos no § l' poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.
Art. 2Q Para 08 efeitos do artigo anterior, consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. l' e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do imposto
sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo,
que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.
Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre
exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de
Exportação, ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo, sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido
no artigo anterior.
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Art. 5º A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3º, poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6º Às ofertas públicas de que trata o art. 5º, inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7º A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8º Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NorteINordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela Secretaria de Política Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30
de setembro de 1995;

III - de exportação de açúcar autorizada pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação de
álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Política
Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
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Art. 9º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º A aliquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior."
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.191, de 23 de novembro de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 14. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.191, de 23 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.228, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1a O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
l?stabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.
§ 1º O total anual referido no-caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.

§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5° Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas, cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior e o número de vagas por salaclasse, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1s não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
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comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.

Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei
n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando adocumentaçâo apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
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do por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.192, de 23 de novembro de 1995.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n'' 8.170, de 17 de janeiro de 1991, o
art. 14 da Lei n? 8.178, de 1· de março de 1991, a Lei n'' 8.747, de 9 de
dezembro de 1993, e a Medida Provisória n· 1.192, de 23 de novembro
de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.229, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dá nova redação ao art. 2~ da Lei n'2
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 2· da Lei n· 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2· Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
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Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante
convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS,
para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição, às multas e aos demais encargos previstos na legislação
respectiva.
§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica
isento de custas nos processos judiciais de cobrança de seus
créditos.

§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.

§ 4' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cohrança..
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.193, de 24 de novembro de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.193, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.230, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a.seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" A partir do mês de abril de 1995, O pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis. e militares do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista,' controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data .de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
r

Art. 3º. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.194, de 24 de novembro de 1995.
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Art. 4 9 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se o art. 6" da Lei n? 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993, e a Medida Provisória n" 1.194, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1749 da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA .\IACIEL

Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.231, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Altera a redação de cfispos i t tios das Leis
n"s 8.112, de 11 de dezembro de 1.9.90. e 8.911,
de 11 de julho de 1.9.94. pura instituir os
Décimos lncorporados, e dei outras pronidéncuis.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Os arts. 62 e 67, caput, da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62. Ao servidor efetivo investido em funcão de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento e'm comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.

S I" A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.
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§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.»

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança.»
Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importância equivalente
a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente às parcelas de representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função,
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quando se tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos
de Direção (CD);
III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1Q Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento, exercido concomitantemente do cargo efetivo regido pela Lei n Q 8.112, de 1990.
§ 2 Q No caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6,
5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor
optado pela remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para efeito de incorporação dos décimos, a diferença
entre a remuneração de origem na data em que o servidor
completou o interstício e a remuneração do cargo em comissão
exercido por maior tempo.
§ 3Q Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo, a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N atureza Especial.
§ 1Q A incorporação das parcelas remuneratórias, de que
trata este artigo, será efetivada com base no nível da função de
direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em comissão
equivalente no Poder cedente do servidor.
§ 2º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.»
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Art. 32 Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.

Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1º de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), Níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas, considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
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parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n" 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
n" 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 7' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
n? 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n' 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a
aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até
essa data;

II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior ai' de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n? 8.168, de 1991.
Art. 8' O tempo de serviço prestado nas funções e nos cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
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única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 9' O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificaçã? de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
LeI n? 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribnição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 11. O caput e

O

§ l' do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de

d~zembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, supri-

mido o § 5' e remunerados os subseqüentes:

«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas ~s em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade, cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da
remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que
são ocupantes.
§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias, cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
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escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................

)}

Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concursos público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que
estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
Parágrafo único. Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para
todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que
venha a ser investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. I', exceto a nova redação atribuída ao art. 67, 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n" 8.911, de 1994, 5', 6', 7', 9', 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n? 1.160, de 26 de outubro de 1995, e a Medida
Provisória n' 1.195, de 24 de novembro de 1995.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 78 e o art. 193 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 5' e 6' da Lei n' 8.911,
de 11 de julho de 1994, e a Medida Provisória n' 1.195, de 24 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.232, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo

Art. 1· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
II
a Secretaria Federal de Controle;
III
a Secretaria do Tesouro NacionI;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1e Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores;

H - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

IH -

a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou orgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.

Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
H - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
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titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO H
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
H - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
IH - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;

IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;

VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
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VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;

IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer

O

controle da execução dos orçamentos da

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:

I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
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subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
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TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 10 Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a)

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
c)

a Secretaria de Planejamento e Avaliação;

d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 30 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4º Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
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§ 5" Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

TÍTULüIV

Do provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro. de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n" 75.461,
de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo,
cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n?
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidade e sistemas da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;

UI - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos U e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.

Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
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I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1· Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2· O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3· Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da
República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional programática constante do Orçamento Geral
da União.
TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos constantes das carreiras de
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Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a
cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.

Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
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I U Estatais;

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

lU Estatais.

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
11 - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

lU - aprovação dos parãmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
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IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.

Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das empresas
estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econõmica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
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§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 33. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.

Art. 34. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 35. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do ministério em que
a Ciset tiver atuação.»
Art. 36. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.196, de 24 de novembro de 1995.
Art. 37. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 38. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.196, de 24 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(Medida Provisória nº 1.232, de 14 de dezembro de 1995)
Denominação

Situação
Dec.-Lei nl! 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

Total

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.233, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Altera a Lei ri" 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
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«Art. 12

.....•.....................................•.........................•............

II - contribuir para a rednção e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >}

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;

III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduaís que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maíoria dos administradores da sociedade.
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias direta e indiretas da União, no capital
social de quaísquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
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detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."

«Art. 4' As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais;
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos;
§ l' A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."

«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
IH -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
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v -

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

Turismo.
§ l' Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 72 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.

§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros
do Conselho serão representados por substitutos por eles designados.»

«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
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1 - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;

II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

1I1 - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;

IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 1e Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
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§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos' objeto de concessão, pe:nnissão ou autorização.
§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»
«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

I -

presidir as reuniões do conselho;

H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6' desta lei;

IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH,
desta lei.»
«Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os principios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»
«Art. 9' Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
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«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1s As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização,
§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber..

«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
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financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe

especial e os poderes nela compreendidos.»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dividas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquísição de bens e direitos
no ãmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
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I -

admissão de moeda corrente;

U - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;

UI - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;

U - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informaçôes que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
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UI - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7", inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso U do art. 6' desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIU - preparar a documentação dos processos de desestatízação, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
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«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a juízo do
Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos
de que trata este artigo."

Art. 22 No caso de O Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n 2 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 32 O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.197, de 24 de novembro de 1995.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 2 Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990, e a Medida Provisória n" 1.197, de 24 de novembro
de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174 2 da Independência e 107 2
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.234, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso Hl do art. 1º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, COm
vigência a partir de 1º de julho de 1994 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil:

Faixas
(com base na Lei nQ 8.622, de 19.1.93, Anexo 1I1)

Alíquota

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico
da Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

(%)

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes
o vencimento básico da Classe C, Padrão IV-NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe C, Padrão IV-NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes
o vencimento básico da Classe C, Padrão IV~NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C
Padrão IV, N8

12
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Art. 2' A união, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n Q 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3Q OSrecursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções
estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.198, de 24 de novembro de 1995.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6Q Revoga-se a Medida Provisória nQ 1.198, de 24 de novembro de 1995.
Brasilia, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.235, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)
Reduz o imposto de importação para os
produtos que especifica e dá outras providências,

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle
de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes, peças de reposição, e modelos para moldes; e
II - redução de até noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos.

§ 1Q O disposto no caput deste artigo aplica-se, exclusivamente,
às empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups, veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igualou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
(*) Republicada no DO de 15.12.1995. Edição Extra (pég. 5704 deste volume).
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f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilízados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos,
acabados e semi-acabados e pneumáticos, destínados aos produtos
relacionados nas alíneas anteriores.

§ 2" Os produtos de que tratam os incisos I e II deste artigo
deverão compor o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições
fixados em regulamento.
§ 32 Não se aplica aos produtos importados, nos termos deste
artigo, o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.

Art. 2" O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, somado ao valor total FOB das
importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1" do
mesmo artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos, realizadas, em período a ser
determinado, por empresa;

III - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1º do artigo anterior e o valor das
exportações líquidas realizadas, em período a ser determinado, por
empresa.
§ 1" Com o objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados no artigo anterior.
§ 2" Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as importações realizadas por intermédio de terceiros, conforme disposto
em regulamento.
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§ 3º Entende-se como exportações líquidas o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1º do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) O valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b)o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior;

c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties efetuadas pela empresa ou sua controladora, estas até o
montante dos lucros, dividendos e royalties a ela transferidos pela
empresa.

§ 4º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 5º Às empresas que venham a se instalar no País e às
fábricas e linhas de produção novas, completas, de empresas já
instaladas, aplicar-se-á, para os efeitos das exportações líquidas a que
alude o inciso I deste artigo, o prazo a ser fixado em regulamento, a
partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos
relacionados no inciso II do art. 1º.
§ 6º A inobservância das proporções estabelecidas de' acordo
com o disposto neste artigo acarretará:
a) o recolhimento do imposto que seria devido, correspondente
ao valor da importação que exceder às proporções, com os acréscimos
aplicáveís aos débitos para com a Fazenda Nacional; e
b) o pagamento de multa de cem por cento sobre o valor do
imposto.

Art. 3º Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a.representante no exterior, as:

I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante a empresa exportadora;
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II tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4' Poderão ser computadas adicionalmente como exportações liquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores correspondentes;
I - ao valor FOB exportado, em cada ano calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a a e do § l' do
art. 12 ;

II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição e modelos, destinados ao ativo permanente
das empresas;

III - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e reinvestimentos, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, ou de sua controladora.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso UI deste artigo, os investimentos diretos e reinvestimentos registrados em nome da controladora serão limitados ao montante dos lucros, dividendos e royalties a
ela transferidos pela empresa, em cada ano calendário.

Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão a taxa cambial média de compra do
segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, à
data do faturamento.
Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § l' do art. l' que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no Pais, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § l' do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações liquidas relativas àqueles produtos, desde que comprovada a condição de intermediação pela montadora.
Art. 7' Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § l' do art.
1', em cuja produção forem utilizados insumos importados relacionaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.
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dos no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar, no mínimo,
índice médio anual de nacionalização decorrente de acordos internacionais dos quais o Brasil seja parte.

§ 1Q Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual mínimo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, e matérias-primas, produzidos no País, apurado em relação ao valor total
destes produtos utilizados na produção global das empresas referidas
no caput deste artigo.
§ 2" O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabricados exclusivamente para exportação, nas condições definidas em
regulamento.
§ 3Q Para as empresas que venham a se instalar no Pais e para
as fábricas e linhas de produção novas, completas, de empresas já
instaladas, os índices de que trata este artigo deverão ser atendidos
no prazo de três anos, a contar da data de início da comercialização
dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.

§ 4Q À inobservância dos índices estabelecidos de acordo com
este artigo aplicar-se-á o disposto no § 6Q do art. 2Q •
Art. 8· Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao comércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 1º, com vistas à conformação do regime comum previsto na
Decisão n? 29/94 do Conselho do Mercado Comum.
Art. 9" A autorização de importação e O desembaraço aduaneiro
dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1" do art. 1" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãn-

sito;

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n Q 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1Q Os Certificados de Adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, respectivamente, segundo as normas emanadas
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama).
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§ 2 Q As adequações necessárias à emissão dos certificados de
que tratam os incisos I e II serão realizadas na origem.
§ 3Q Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 10. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação celebrados nos termos dos Decretos-Leis n''s 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os
requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se
referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
§ 1Q O reconhecimento da redução do imposto de importação de
que trata o art. 1Q estará condicionado à apresentação da habilitação
mencionada no caput deste artigo.
§ 2 Q Até que seja regulamentada esta medida provisória, o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá autorizar
a importação dos produtos mencionados no inciso I do art. 1Q, com
redução de noventa por cento do imposto de importação, pelas empresas a que se refere o § 1Q do mesmo artigo.
§ 3 Q A autorização a que se refere o parágrafo anterior equivalerá à habilitação para: fins de reconhecimento da redução do imposto
de importação.

Art. 12. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de
aquisição ou construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos, novos, relacionados no Anexo à Lei n" 9.000, de 16
de março de 1995, adquiridos entre a data da publicação desta
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medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.
§ 1° A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 14. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.200, de 24 de novembro de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.200, de 24 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.236, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre a instituição de crédito pre-

sumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2' A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3' Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1", tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.11:5463-5626, dez. 1995.

5582
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 49 Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações
de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda
corrente.

Art. 59 A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 19, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6º O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e à periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, a definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7º O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8' São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória nº 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 9 1.201, de 24 de novembro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.201, de 24 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.237, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1'2 do art. 22 da Lei n'2 8.212,
d~ 24 dejulho de 1991, e dá outras providênctas.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" Para efeito exclusivo de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, vedada a aplicação das disposições
previstas na Lei n' 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos DecretosLeis n's 2.445 e 2.449, de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de
1988, respectivamente, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art.
22 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar, nos
exercícios financeiros de 1994 e 1995, as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II -

valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição, corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;

b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;
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In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de cãmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
fJ despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;

c) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa, incluídos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
VI - no caso de empresas de capitalização, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional.
§ 10 A dedução das despesas de captação e dos demais encargos
de que trata este artigo é limitada a quarenta por cento, vedada a
dedução de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 20 É admitida a dedução integral das despesas de captação e
demais encargos:
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a) nas operações de repasses de recursos de órgãos e instituições

oficiais;
b) nas operações de câmbio;

c) nas operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
§ 3º A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e dos encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lII.
§ 4º No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 6º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídicas mencionadas no § 10do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3º As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas
a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.202, de 24 de novembro de 1995.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, alínea a, do § 2' do art. l' do Decreto-Lei n" 2.445,
de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 2.449, de 1988, e a
Medida Provisória n' 1.202, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.238, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n'2 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n'2 S.177, de 1'2 de março

de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249191.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 30 daLein'8.177, de l'demarço de 1991, alterado
pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(*) Retificada no DO de 20.12.1995 (pág. 5716 deste volume).
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«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.
§ 1Q Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2Q OS recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3Q O Poder Executivo fixará, mediante decreto, nos meses
de janeiro e julho de cada ano, os limites de substituição dos
títulos a que se refere o Decreto-Lei n Q 263, de 1967, para o
respectivo exereício.»

Art. 2 Q O art. 2Q da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 Q A NTN será emitida com as seguintes caracteristicas gerais:
I - prazo: até 30 anos;
III -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
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b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo Ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º dejunbo de 1991; nas
operações de troca por Brazil Inoestment Bond (BlB), de que trata
O art. 1º desta lei; e nas operações de troca por bônus, previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................ »

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.203, de 24 de novembro de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.203, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.239, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O VICE-PRESlDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESlDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ I" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

Art. 3· A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
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§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoafísica, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ I' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admítida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. I' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
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Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.204 de 24 de novembro de 1995.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revoga-se a Medida Provisória nº 1.204, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174 da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.240, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3' do Decreto-Lei
n' 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei
nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
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b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
à unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2Q É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ lQ É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2Q Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3Q Ressalvado o disposto no § 7Q do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4Q Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5Q O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6Q O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3 Q OS contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisóCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.

5593
ria, e, no que com ela não conf1itarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contado a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6º A partir de lº de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1e de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1a de janeiro de 1996.
§ 1º Em lº de julho de 1995 eem lºdejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de contas extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observáncia do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626,dez. 1995.

5594

Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6' do art. 20 e no § 2' do art. 21,
ambos da Lei n' 8.880, de 1994.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ I? O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de renegociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
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documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que
serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença
normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 dejunho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
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para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.205, de 24 de novembro de 1995.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, o art.
14 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, e a Medida Provisória nº
1.205, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.241, Dl<; 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dá nova redação ao § 3'1. do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' O § 3'do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»

Art. 2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso lII, da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.206, de 24 de novembro de 1995.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.206, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995: 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.242, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei
n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação
e contratos da Administração PÚ blica e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 O art. 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4', com a seguinte redação:
«§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.207, de 24 de novembro de 1995.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.207, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.243, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° Os arts. 5°, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n? 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art 5Q
lli-

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

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

N-

.

c) exportados temporariamente para outro pais e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;
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e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

v -

,

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N acional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nO 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2° do art. 12 da Lei nº 8.402,
de 8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao Pais nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do pais importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
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f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e' automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;

h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1Q Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 22 Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regímes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regímes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."

"Art. 10......................................................................•..........
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I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8º, inciso IH) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante .»

«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas a exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
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d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao Agente Financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração Ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

II! - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno.
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' As comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM,
deduzida a parcela destinada ao serviço da divida assumida pela
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União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos IH e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»

«Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 31 de dezembro
de 1995, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações de financiamento realizadas com recurso do FMM, contratadas
a partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei
n' 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida
provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

Art. 3' Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5'
do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.208, de 24 de novembro de 1995.
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Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6Q Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e a Medida Provisória n Q
1.208, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.244, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribnição que lhe
confere o art. 62 da Constitnição, adota a segninte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O Cadastro Informativo de créditos não qnitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2Q O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jnridicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
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H - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1· Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadín, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2· Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de
cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;
H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 22 , inciso 11,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;

IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
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próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no Cadin.

Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;
11 -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora.

Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda, e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

Art. 8' A não observância do disposto nos arts. l' a 7' desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei n' 8.112,
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de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei. n' 5.452, de I' de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Art. 9' Fica suspensa até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto no caput do art. 22, e no seu § 2' do Decreto-Lei n' 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do DecretoLei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n' 2.163,
de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor
deverá:
I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito;
II - comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ I" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 3' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.

5609
§ 4º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na datada concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1º, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ lº Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, O devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia '(Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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III - imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n Q 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n Q 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV -

valores arrecadados e não recolhidos ao Tesouro Nacional.

Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória,
exceto, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o disposto no
inciso I do art. 11.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n Q 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8Q O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacíonal.»

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.

5611
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituido pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;

III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nºs 7.787,
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional.
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§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I
a VIII do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento
relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 19. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Divida Ativa da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem o referido valor.
§ 1º Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2º Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.209, de 28 de novembro de 1995.
Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, os arts.
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91, 93 e 94 dá Lei n? 8.981, de 1995, e a Medida Provisória n" 1.209,
de 28 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107°
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.245, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administraçõo Pública Federal direta; autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O VICE"PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1· O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a. correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
Co!.
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§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá
ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e funções
de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n' 1.185, de 23 de novembro de 1995.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.210, de 28 de novembro de 1995.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revogam-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995, e a
Medida Provisória n' 1.210, de 28 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.245,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

Natureza Especial

52

Direção e Assessoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

Subtotal

140
569
1.764
2.834
6.355
7.984
19.646

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

9.259
8.782
11.981

Subtotal

30.022

Total

49.720

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.246, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Cria a Gr,atificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a segninte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.

5616

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo ã hierarquização entre os diversos postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças
Armadas e paga a partir de l' de agosto de 1995, de acordo com o
Anexo I.
Art. 3' Simultaneamente, até 31 de dezembro de 1995, será
concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata
o art. 1', no valor constante do Anexo Il.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40, 41 e 42 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.
Art. 4' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.211, de 28 de novembro de 1995.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de I" de agosto de 1995.
Art. 7' Revoga-se.a Medida Provisória n' 1.211, de 28 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2º)
I -

Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo do
Almirante-de-Esquadra)
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

0,733

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

0,588

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,42S

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266

II -

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de
Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspírante-a-Ofícial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais
anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

0,040
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III - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,347

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

'I'aifeiro-de-Primeira Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e SoldadoClarim de111Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim
ou Corneteiro de lI!Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 11\ Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e Soldado.
Clarim ou Corneteiro de 2!! Classe

0,082

Soldado do Exército e Soldado de 21! Classe (engajados e não
especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,049

ANEXO I!

I -

Oficiais
Posto

Valo, (R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

284,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

184,70
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II -

Praças Especiais
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor (R$)

110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças
12,00

da Reserva

Hl -

Praças
Graduação

Suboficial e Subtenente

Valor (R$)

110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunrla Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
I'' Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de I'' Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de I!! Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2D Classe

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 2!!Classe (engajados e não especializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3 Classe

14,40

D
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.247, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que Se
refere o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes
fundos, extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art.
6º da Lei nº 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão
a funcionar nos termos da respectiva legislação:
I II -

III -

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento

(Funtrede),
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da
Constituição.
Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo nº 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
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Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.248, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
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Art. 2º Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n? 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.
§ 1º Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.213, de 30 de novembro de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.213, de 30 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Pedro Malan
Paulo Paim
Adib Jatene
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.249, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(pIS / Pasep), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, e
nº 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
11 - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;

111 - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.

Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
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própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto Sobre Produtos Industriais (IPI), e o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4' Observado o disposto na Lei n' 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa juridica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;

n - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
In -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no Pais, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso In do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
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Art. 8· A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
H -

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

HI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9· À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de 1º de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de lº de janeiro de 1996, sujeitam-se ao imposto de renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
H - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso de
fundo de investiroento ou clube de investiroento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável;
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Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.212, de 28 de novembro de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1e
de outubro de 1995.
Art. 18. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.212, de 28 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 141, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Emissora da Barra Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade deBarra
Bonita, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 126, de 9
de julho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Emissora
da Barra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 14
de novembro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Barra Bonita,
Estado de São Paulo. .
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 142, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Repórter Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência nwdulada na Cidade de Ijui, Estado
do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 66, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Repórter
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 14 de setembro
de 1987, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 143, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Feliz de Santo Antônio de
Pádua Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de
Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 29 de julho
de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio Feliz de Santo
Antônio de Pádua Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 16 de outubro de 1988, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santo Antônio de
Pádua, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 144, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Morro Verde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito local na Cidade de Mairí, Estado
da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 92, de 9
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Morro Verde Ltda.
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de
Mairi, Estado da Bahia.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 145, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Sociedade Catarinense
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em [reqíiência modulada na Cidade
de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado O ato a que se refere a Portaria n' 92, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Catarinense Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 5 de
maio de 1991, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Joaçaba, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 146, DE 1995
Aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Princesinha do Norte Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Miracema,
Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
agosto de 1992, que renova a outorga deferida à Rádio Princesinha
do Norte Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 22
de fevereiro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Miracema, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 147, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão da
Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda: para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de I ndaiatuba,
Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 85, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal
de Indaiatuba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 7 de fevereiro de 1990, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 148, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão da
Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 78, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Fundação
Cultural Planalto de Passo Fundo para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 22 de setembro de 1990, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 149, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Boa Vista,
Estado de Roraima.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 25 de novembro
de 1989, a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons

e imagens (televisão) na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 150, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de
Carazinho Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Carazinho, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 57, de 22
dejunho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 12 de novembro
de 1989, a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de
Carazinho Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 151, DE 1995
Aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
agosto de 1992, que renova a outorga deferida à Rádio e Televisão
Gazeta de Carazinho Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 3 de agosto de 1991, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 152, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Cruz Alta,
Estado do Rio Grande do SuL

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.11:5627·5664, dez. 1995.
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Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 17 de setembro
de 1991, a concessão outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 153, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Macapá,
Estado do Amapá.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio TV do
Amazonas S.A. para explorar, por quinze anos, a partir de 25 de
novembro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Macapá, Estado do
Amapá.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 154, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Tarobá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens {televisão} na Cidade de Cascavel,
Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. ]O É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 17 de setembro
de 1991, a concessão outorgada à Rádio e Televisão Tarobá Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 155, DE 1995
Aprova o ato que outorga a concessão à
Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná para executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 15 de
junho de 1993, que outorga, por quinze anos, a concessão à Fundação
Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 156, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Rádio e Televisão Educativa e
Cultural de Viçosa (Fratevi) para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas
Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 1.956, de
22 de dezembro de 1993, que outorga permissão à Fundação Rádio e
Televisão Educativa e Cultural de Viçosa (Fratevi) para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 157, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Turvo,
Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
novembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de 3 de junho de
1992, a concessão outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Turvo, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.l):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 158, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Radiodifusora Siriema Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Guaíra, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 125, de 9
de julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 18 de agosto
de 1992, a permissão outorgada à Radiodifusora Siriema Ltda, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Guaíra, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 159, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Gazeta Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Santa
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRE(3S0 NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 999, de 30
de julho de 1993, que renova, por dez anos, a partir de 10 de setembro
de 1992, a permissão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 160, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV Jornal do Commercio Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na Cidade de Recife, Estado
de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 16 de
setembro de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de
outubro de 1992, a concessão outorgada à TV Jornal do Commercio
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber queo CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Rsgimento Intsmo, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 161, DE 1995
Aprova o ato que autoriza o Governo do
Estado da Paraiba a executar, por íntermédio da Rádio Tabajara --- Superintendência
de Radiodifusão, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada ria Cidade de
Joõo Pessoa, Estado da Paraíba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 615, de 20
de maio de 1993, que autoriza o Governo do Estado da Paraiba a
executar, por intermédio da Rádio Tabajara - Superintendência de
Radiodifusão, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 162, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de _Maringá
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Moringá, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decretos.n.,.de·4 de
novembro de 1994, que reuova, por dez anos, a partir de l' de:
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Cultura de Maringá Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Maríngá, Estado
do Paraná.
.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor ua data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 163, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda.
para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 26 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda. para
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N·164,DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de
Tapera Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Tapera, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
agosto de 1992, que renova por dez anos, a partir de 4 de dezembro
de 1991, a concessão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de Tapera
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Tapera, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente doSenado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 165, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 15 de
setembro' de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 19 de maio
de 1991, a concessão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade' de Olímpia, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 166, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Expansão Cultural
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 105, de 24
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 28 de fevereiro
de 1989, a permissão outorgada à Fundação Expansão Cultural para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Manhuaçu, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Faço saberqueo CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 167, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Empresa Paulista de 'Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na· Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 26 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 12 de fevereiro
de 1991, a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Campinas, Estado
de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 168, DE 1995
Aprova o ato que outorga a permissão à
Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa da Região dos Lagos para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Cabo Frio, Estado
do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 1.820, de
13 de dezembro de 1993, que outorga permissão à Fundação Cultural
de Radiodifusão Educativa da Região dos Lagos para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezsembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 169, DE 1995
Aprova os atos que outorgam permissão
à Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina para executar, nas Cidades de
Florianópolis, Joinville e Lages, no Estado de
Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' São aprovados os atos constantes das Portarias n's
1.671, 1.672 e 1.673, de 16 de novembro de 1993, do Ministério das
Comunicações, que outorgam permissão à Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, nas Cidades de FIo·
rianópolis, Joinvil1e e Lages, no Estado de Santa Catarina.
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627·5664, dez. 1995.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 170, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cristã Educativa Ltda.,
posteriormente transferida à Fundação Cristã Educativa, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Pires do Rio, Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 29 de
julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio Cristã
Educativa Ltda., posteriormente transferida à Fundação Cristã Educativa, para explorar, por dez anos, a partir de 15 de maio de 1988,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 171, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Universidade Estadual de Maringá para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos na Cidade de Maríngá, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº É aprovado O ato a que se refere a Portaria n' 1.130, de
27 de agosto de 1993, que outorga permissão à Fundação Universidade Estadual de Maringá para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 172, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Itaberat Lida. paraexplorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média local na Cidade de Itaberaí, Estado de
Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 655, de 5
de setembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 26 de
outubro de 1991, a permissão outorgada à Rádio Itaberaí Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média local na Cidade de Itaberaí, Estado de Goiás.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 173, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação TVMinas - Cultural
e Educativa para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 16 de novembro
de 1986, a concessão outorgada à Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5627-5664, dez.

1~95.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 174, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Canoinhas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Florianó-

polis, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 61, de 22
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 2 de dezembro
de 1990, a permissão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATlVO N' 175, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Barra Bonita, Estado de São
Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 58, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Novo
Som de Barra Bonita Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 25 de outubro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Barra
Bonita, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 176, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Oltmpia,
Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 827, de 7
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 25 de maio
de 1994, a permissão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 177, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Comunicadora FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 88, de 22
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 16 de março
de 1989, a permissão outorgada à Rádio Comunicadora FM Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 178, DE 1995
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Stereo Rádio FM de Ituverava
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Ituverava, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Art. lº É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 824, de 7
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 26 de
janeiro de 1992, a permissão outorgada Stereo Rádio FM de Ituverava Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Ituverava,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
à

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 179, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Tapejara Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Tapejara, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. P É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 13 de
outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 2 de setembro
de 1992, a concessão outorgada Rádio Tapejara Ltda, para executar,
à

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 180, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 13 de
outubro de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 13 de junho
de 1990, a concessão outorgada à Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 181, DE 1995
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Globo Ijuí Lida. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Ijui, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto nº 98.931, de
5 de fevereiro de 1990, que outorga concessão à Rádio Globo Ijuí Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ijuí,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 182, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 126, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Sociedade Rádio Montanbesa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 183, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes
do Rio de Janeiro Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio

de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão
Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, a partir de 15 de julho de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY,_ Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 184, DE 1995
Aprova o ato que autoriza a Prefeitura
Municipal de Teresina a executar, por intermédio da Fundação Cultural Monsenhor Chaves,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.929, de
22 de dezembro de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Teresina a executar, por intermédio da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 185, DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à
Prefeitura Municipal de Campinas para executar, na Cidade de Campinas) Estado de
São Paulo) Serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.009, de
3 de agosto de 1993, do Ministério das Comunicações, que outorga
permissão à Prefeitura Municipal de Campinas para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, 1.1):5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 186, DE 1995
Aprova o ato que autoriza a Prefeitura
Municipal de Poços de Caldas - Rádio Libertas a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 459, de 28
de abril de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de
Caldas - Rádio Libertas a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 187, DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Empresa Paulista de Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o decreto s.n., de 22 de
agosto de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 7 de maio de
1991, a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 188, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao
Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul -- Protocolo de Ouro
Preto - assinado em Ouro Preto, Minas Gerais, em 17 de dezembro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de
Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul - Protocolo
de Ouro Preto - assinado em Ouro Preto, Minas Gerais, em 17 de
dezembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSjt
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 189, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, em Brasília, em 21 de março de
1994, para Emenda e Prorrogação doAcordo
de Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre
os dois países, de 6 de fevereiro de 1984.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o texto do Protocolo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América, em Brasília, em 21 de março de 1994, para Emenda e
Prorrogação do Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre
os dois países, de 6 de fevereiro de 1984.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5627-5664,dez. 1995.
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Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 190, DE 1995
Aprova o texto do Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear)
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação
da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de

1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para Cooperação nos Usos
Pacificos da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso NacionaI quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 191, DE 1995
Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre
Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular
da China, em Beijing, em 8 de novembro de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação
em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, em Beijing, em 8 de novembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 192, DE 1995
Aprova o texto do Protocolo de Medidas
Cautelares, aprovado mediante a Decisão
n' 27, de 1994, do Conselho do Mercado Comum (Mercosul), por ocasião de sua VII Reunião, realizada em Ouro Preto, nos dias 16 e
17 de dezembro de 1994.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1a É aprovado o texto do Protocolo de Medidas Cautelares,
aprovado mediante a Decisão nº 27, de 1994, do Conselho do Mercado
Comum (Mercosul), por ocasião de sua VII Reunião, realizada em
Ouro Preto, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.
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mos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 16.12.1995.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5627-5664, dez. 1995.

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 60, DE 1995
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no
valor de US$ 36,000,000.00 (trinta e seis
milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 32.868.000,00 (trinta e dois
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais),
em 28 de abril de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 36,000,000.00
(trinta e seis milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 32.868.000,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e sessenta e oito
mil reais), em 28 de abril de 1995.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto
de Alívio à Pobreza Rural no Estado de Sergipe.
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser
realizada nas seguintes condições:
a) devedor: Governo do Estado de Sergipe;
b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: US$ 36,000,000.00 (trinta e seis milhões de dólares
norte-americanos), equivalentes a R$ 32.868.000,00 (trinta e dois
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais), em 28 de abril de 1995;
e) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no semestre precedente;

f) commitment charge: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
g)

condições de pagamento:

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 1,800,000.00 (um milhão e oitocentos mil
dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15
de março de 2001 e a última em 15 de setembro de 2010;

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;

- commitment charge: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de
Sergipe na operação de crédito externo de que trata O art. 1º desta
resolução.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da autorização é de
qninhentos e quarenta dias, contado a partir de sua publicação.
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5665-57ü2, dez. 1995.
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Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 61, DE 1995
Autoriza o Estado do Ceará a elevar o
limite de endividamento de que trata o art.
4º, 11, da Resolução n" 11, de 1994, e a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de US$ 70,000,000.00 (eetenta milhões de d6lares norte-americanos),
equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta e
dois milhões, setecentos e vinte mil reais), em
31 de março de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. ]O É o Estado do Ceará autorizado a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que
trata o art. 4°, n, da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal,
e a contratar operaçãode crédito externo junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de
US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares norte-americanos),
equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta e dois milhões, setecentos e vinte mil reais), em 31 de março de 1995.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto
de Combate à Pobreza Rural no Ceará.
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Art. 2' A operação de crédito referida no art. I" deverá ser
realizada nas seguintes condições:
a)

devedor: Governo do Estado do Ceará;

b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares norteamericanos), equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta e dois
milhões, setecentos e vinte mil reais), em 31 de março de 1995;
e) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no Semestre precedente;

fJ commitment charge: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contado a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
g) contragarantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos
Estados (FPE);
h) garantidor: República Federativa do Brasil;
i) condições de pagamento:

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de três milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março de 2001 e
a última em 15 de setembro de 2010;

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;

- commitment charge: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
Art. 3' É a União autorizada a conceder garantia ao Estado
do Ceará na operação de crédito externo referida no art. l' desta
resolução.
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Art. 4Q O prazo máximo para o exercício da autorização é de
quinhentos e quarenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 62, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito a ser
realizada junto à Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), no valor de R$ 1.889.679,00
(um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil,
seiscentos e setenta e nove reais), destinada
ao financiamento do projeto de desenvolvimento da região sob influência da Estrada de
Ferro Carajás.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a contratar operação de crédito a ser realizada junto à Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD), no valor de R$ 1.889.679,00 (um milhão, oitocentos
e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento do projeto de desenvolvimento da região sob
influência da Estrada de Ferro Carajás.

Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: R$ 1.889.679,00 (um milhão, oitocentos e
oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais);
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b) juros: 1% a.a. (um por cento ao ano) no período de carência e
3% a.a, (três por cento ao ano) durante o período de amortização, sobre
o saldo devedor corrigido;
c) correção: 80% (oitenta por cento) da variação do IGP-M, no
período compreendido entre a data da liberação dos recursos e a da
amortização de cada parcela semestral;
d) garantia: cotas-partes do FPE - Fundo de Participação dos
Estados;
e) destinação dos recursos: financiamento do projeto de desenvolvimento da região sob influência da Estrada de Ferro Carajás;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em dezesseis parcelas semestrais e
sucessivas, com carência de dois anos.
Art. 32 O prazo máximo para o exercício da autorização é de
duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 63, DE 1995
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro a contratar operação de crédito externo no valor de até US$180,OOO,OOO.OO (cento
e oitenta milhões de dólares norte-americanos),junto ao Banco Interomericano de Desenvolvimento(BID),com garantia da União, destinada ao financiamento parcial do Programa
de Urbanização de Assentamentos Populares
do Rio de Janeiro.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1º É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro autorizada
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no
valor equivalente a até US$ 180,000,000.00 (cento e oitenta milhões
de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Programa
de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro
(Proap-Rio).

Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
b) valor: US$180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares
norte-americanos);

c) amortização: mediante o pagamento de prestações somestrais, consecutivas e tanto quanto possíveis iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o
pagamento dos juros, uma vez transcorridos seis meses, contados a
partir da data prevista para o final do empréstimo e a última até 8
de maio de 2021;
d) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma
taxa anual para cada semestre determinada pelo custo dos empréstimos qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior,
acrescido de uma margem razoável, expressa em termos de uma
percentagem anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com
sua política sobre taxa de juros, pagáveis semestralmente, em 8 de
maio e 8 de novembro de cada ano, a partir de 8 de novembro de 1996;
e) comissão de crédito: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por
cento) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contado a
partir de sessenta dias da taxa de assinatura do contrato, pagável
semestralmente, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento
dos juros.

§ 1e Do valor do financiamento destinar-se-á a quantia de
US$ 1,800,000.00 (um milhão e oitocentos mil dólares norte-americanos) para atender despesas de inspeção e supervisão geral do
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credor. Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais,
tanto quanto possível iguais, ingressado nas contas do credor, independentemente de solicitação do mutuário.
§ 2Q As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.

Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 64, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado da Bahia
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia
(LFT-BA)J destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária com vencimento no
l'! semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos termos
da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA), destinadas ao
giro de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária vencível no 1Q
semestre de 1996.
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Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n Q 3;
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: três anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título

Quantidade

Vencimento

551095

15.01.96

165.619.991.418

551095

15.02.96

228.070.121.238

551096

15.04.96

444.139.557.569

551094

15.05.96

588.689.695.324

551096

15.06.96

590.213.797.137
2.016.733.162.686

Total

g) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem emi-

tidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

15.01.96

15.01.1999

551096

15.01.96

15.02.96

15.02.1999

551096

15.02.96

15.04.96

15.04.1999

551095

15.04.96

15.05.96

15.05.1999

551095

15.05.96

17.06.96

15.06.1999

551093

17.06.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n Q 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do

Brasil;
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i) autorização legislativa: Leis nº 4.828, de 17 de fevereiro de
1989, e nº 6.914, de 9 de novembro de 1995.
Art. 3º A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 65, DE 1995
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária daquele Estado, vencível no primeiro
semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar
operação de crédito interno, mediante a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ), cujos recursos
serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no
primeiro semestre de 1996.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior será
realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6º do art. 15 da
Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até um mil e oitocentos e vinte e sete dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) (Selic);
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

541826
541826
541826
541826
541826
541826

01.01.96
01.02.96
01.03.96
01.04.96
01.05.96

1.328.998.811
683.506.616
667.979.447
5.366.381.417
675.819.453
801.054.588
9.523.740.332

01.06.96
Total

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

02.01.96
01.02.96
01.03.96
01.04.96

01.01.2001
01.02.2001
01.03.2001
01.04.2001

02.05.96
03.06.96

01.05.2001
01.06.2001

541826
541827
541826
541826
541825
541824

02.01.96
01.02.96
01.03.96
01.04.96
02.05.96
03.06.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de novembro de
1988.

Art. 3' O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias a contar da vigência desta resolução.
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Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 66, DE 1995
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir Letras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFT-RS), cujos recursos serão
destinados à liquidação da sétima parcela de
precatórios judiciais de responsabilidade daquele Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFT-RS), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima
parcela de precatórios judiciais de responsabilidade daquele Estado.

Art. 2º As emissões de títulos referidas no artigo anterior serão
realizadas nas seguintes condições financeiras:
a) quantidade: 7.720.250 LFT-RS;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até sete anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - (Cetip) em
decorrência desse valor de PU, as quantidades serão divididas por
1.000 (mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5665-5702, dez. 1995.
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f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emíti-

dos:
Data-Base

Títulos

Vencimento

Quantidade

01.08.95

p

15.05.2001

01.08.95

P

15.11.2001

3.860.125
3.860.125
7.720.250

Total

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central;
h) autorização legislativa: Lei n" 6.465, de 15 de dezembro de
1972; Lei n' 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; Decreto n" 36.168, de
5 de setembro de 1995.
Parágrafo único. Os títulos deverão ser registrados na Cetip.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 67, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais, a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFT-MGJ, destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. l' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos
termos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG),
destinadas ao giro de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária
vencível no primeiro semestre de 1996.
Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6' do art. 15 da
Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n'' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

511826

01.01.96
01.02.96

511826
511827
511827
511827
511827

Quantidade

01.05.96
01.06.96

752.993.893
3.796.659.420
2.421.554.363
902.589.180
1.005.078.467
5.357.252.352

Total

14.236.127.675

01.03.96
01.04.96

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

02.01.96
01.02.96
01.03.96

01.01.2001
01.02.2001
01.03.2001

01.04.96
02.05.96
03.06.96

01.04.2001
01.05.2001
01.06.2001

Título
511826
511827
511826
511826

Data-Base
02.01.96
01.02.96
01.03.96
01.04.96

511825
511824

02.05.96
03.06.96
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Decreto n' 29.200, de 19 de janeiro de
1989; Resolução n' 1.837, de 23 de janeiro de 1989; Lei n? 9.589, de 9
de junho de 1988.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias contado de sua
publicação.
Art 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 68, DE 1995
Autoriza o Governo do Estado do Piauí
a realizar operação de crédito interno, junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES / Finame), no
valor de R$ 9.065.557,94 (nove milhões,
sessenta e cinco mil e quinhentos e cinqüenta e sele reais e noventa e quatro
centavos), destinados ao reescalonamento
de dívidas, decorrentes de confissão, consolidação e refinanciamento de débitos
vencidos e vincendos, perante aquela instituição.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1º É o Estado do Piauí autorizado a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento previsto no
art. 4º, lI, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal.
Art. 2º É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação
de crédito junto ao Banco de Desenvolvimeto Econômico e Social
(BNDESlFiname), no valor de R$ 9.065.557,94 (nove milhões, sessenta e cinco mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), a preços de 15 de junho de 1995.
Parágrafo único. Os recursos serão destinados à consolidação e
refinanciamento de débitos vencidos e vincendos decorrentes do Contrato nº 94.2.500.6.1., de 28 de janeiro de 1994.

Art. 3º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes características e condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 9.065.557,94 (nove milhões, sessenta e
cinco mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), a preços de 15 de junho de 1995, a saber: R$ 8.534.104,86
(oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e quatro reais e
oitenta e seis centavos) do subcrédito A e R$ 531.453,08 (quinhentos
e trinta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e oito centavos)
do subcrédito B;
b) juros: 6% a.a, (seis por cento ao ano) - a título do spread,
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), observada a sistemática contratual pertinente;
c) atualização monetária: TJLP;
d) garantia: cotas-partes do FPE;
e) finalidade da operação: confissão, consolidação e financiamento de débitos vencidos e vincendos decorrentes do Contrato nº 94.2.500.6.1., de 28 de janeiro de 1994;
fJ prazos:
I - subcrédito A - até 15 de janeiro de 2002;
II - subcrédito B - até 15 de fevereiro de 2002;
g) condições de pagamento:
- do subcrédito A:
I - carência até 15 de julho de 1995;
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II - amortização em setenta e oito parcelas mensais, definidas
da seguinte forma: quatro parcelas mensais sucessivas, no valor de
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo a primeira com
vencimento em 15 de agosto de 1995 e a última em 15 de novembro
de 1995; setenta e quatro parcelas, mensais e sucessivas, no valor do
principal vincendo da divida, dividido pelo número de prestações de
amortização ainda não vencidas, sendo a primeira no dia 15 de
dezembro de 1995 e a última em 15 de janeiro de 2002, observando o
disposto na Condição Geral n" 9;

-

do subcrédito B:
I -

carência até 15 de janeiro de 2002;

11 - amortização em prestação única, com vencimento no dia
15 de fevereiro de 2002.

Art. 42 A autorização deverá ser exercida no prazo máximo de
duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 69, DE 1995
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização,
e dá outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
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CAPÍTULO I
Das Operações de Crédito

Art. lQ As operações de crédito interno e externo realizadas
pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas
respectivas autarquias são subordinadas às normas fixadas nesta
resolução.
§ 1Q Para os efeitos desta resolução, compreende-se como operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento mercantil, e a concessão
de qualquer garantia, que representem compromissos assumidos com
credores situados no País ou no exterior.
§ 22 Considera-se financiamento ou empréstimo a emissão Ou
aceite de títulos da dívida pública e a celebração de contratos que
fixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de
desembolso ou amortização, bem como seu aditamento que elevem
tais valores ou modifiquem tais prazos.

§ 3Q A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito Federal,
pelos Municípios e por suas respectivas autarquias equipara-se às
operações de crédito definidas neste artigo, para os efeitos desta
resolução.
Art. 2Q A celebração de operações de crédito externo, de crédito interno que exijam elevação temporária de limites, de emissão
de títulos da dívida pública e a concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municipios e por suas respectivas
autarquias, somente será efetuada após autorização específica do
Senado Federal.

CAPÍTULO II
Dos Limites das Operações de Crédito
Art. 3 Q As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo
Distrito Federal, pelos Municipios e por suas respectivas autarquias,
em um exercício, não poderão exceder o montante das despesas de
capital fixadas na lei orçamentária anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5665-5702, dez. 1995.

5683
finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria
absoluta, observado O disposto nesta resolução.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por operação de crédito realizada em um exercício o montante de liberação
contratualmente previsto para o mesmo exercício.
§ 2º Os montantes com liberação prevista para exercícios futuros serão deduzidos das despesas de capital dos respectivos exercícios
para efeito de verificação do limite fixado neste artigo.

Art. 4º As operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias,
inclusive a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes
limites:
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com
amortizações, juros e demais encargos da dívida vencida e vencível
no ano, efetivamente pagos e a pagar, considerados os critérios de
refinanciamento vigentes para a dívida mobiliária e para o endividamento externo, atualizados monetariamente, ou vinte e sete por cento
da receita líquida real, o que for maior;

11 - o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e
demais encargos de todas as operações de crédito, já contratadas e a
contratar, inclusive o originário do parcelamento de débitos relativos
às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não pago, não poderá
exceder a margem de poupança real, ou dezesseis por cento da receita
líquida real, o que for menor.
§ 1º Entende-se como receita líquida real, para os efeitos
desta resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao
mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando,
excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de
alienação de bens, de transferências voluntárias ou doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso
dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
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§ 2º Entende-se como margem de poupança real, para os efeitos
desta resolução, o valor da receita líquida real, deduzida a despesa
corrente líquida, atualizada monetariamente.
§ 3' Entende-se como despesa corrente líquida, para os efeitos
desta resolução, o valor das despesas realizadas nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as referentes ao pagamento dejuros e demais encargos das
dívidas ocorridas nos referidos doze meses e, no caso dos Estados, as
transferências aos Municípios, por participações constitucionais e legais.
§ 4' Os valores mensais utilizados para o cálculo da receita
líquida real e da despesa corrente líquida serão extraídos dos balancetes mensais dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias, e corrigidos, mês a mês, pelo Índice
Geral de Preços do Mercado (IGPM), da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), adotando-se como base o último dia do mês anterior ao
imediatamente anterior ao mês da análise do pleito.
Art. 5' Não serão computadas, nos limites definídos no artigo
anterior, as garantias prestadas nos contratos de refinanciamento
celebrados com o Banco do Brasil S.A., ao amparo da Lei n' 7.976, de
27 de dezembro de 1989.
Art. 6º Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata o art. 4º,
Il, serão computados os valores efetivamente pagos e a pagar em cada
exercício, considerados os critérios de refinanciamento vigentes para
a dívida mobiliária e para o endividamento externo.
§ l' Excluem-se do disposto no caput, os dispêndios com as
operações garantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, contratadas até 15 de dezembro de 1989, exceto quando
o tomador das referidas operações de crédito atrasar, por mais de
trinta dias, o pagamento do serviço da dívida, caso em que será o
respectivo valor, com os acréscimos correspondentes, computado para
efeito da apuração do limite definido no art. 4', lI.
§ 2º Os dispêndios referentes às operações mencionadas no
parágrafo anterior não serão computados para efeito do limite estabelecido no art. 4', L
Art. 7" A concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios a operações de crédito interno e externo exigírá:
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I - o oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de quaisquer desembolsos que os Estados, o Distrito Federal
ou os Municípios possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia;
H - a adimplência do tomador para com o garantidor e as
entidades por ele controladas.
Parágrafo único. Consideram-se inadimplentes os tomadores
com dívidas vencidas por prazo igualou superior a trinta dias e não
repactuadas.
Art. 8' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
pleitear ao Senado Federal que as garantias prestadas ou a serem
prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados no
art. 4', desde que comprovem que:

I - a operação de crédito seja destinada ao financiamento de
projetos de investimentos ou ao refinanciamento da dívida;
H - a entidade garantida possua capacidade de honrar os
compromissos assumidos.

Art. 9' Os pleitos a que se refere o artigo anterior serão encaminhados ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do
Brasil, devidamente instruídos com:
I

documentação hábil à comprovação do disposto nos arts.

7º e 8º;

H
autorização específica do órgão legislativo do Estado,
Distrito Federal ou Município, conforme o caso, para a concessão da
garantia não computada nos limites desta resolução;
HI - comprovação da inclusão do projeto nas Leis do Plano
Plurianual e de Diretrizes Orçamentárias, bem como no orçamento
de investimentos das empresas sob o seu controle;
IV - comprovação, pela entidade garantida, do cumprimento
do disposto no art. 13, IH;
V - parecer do Banco Central do Brasil.
Art. 10. Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado
Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, a elevação
temporária dos limites fixados no art. 4' desta resolução.
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§ l' A elevação de que trata este artigo não poderá ser superior
a vinte e cinco por cento dos valores inicialmente atribuídos.
§ 2' Ressalvam-se do limite a que se refere o parágrafo anterior
os pleitos relativos a empréstimos e financiamentos junto a organismos multilaterais e instituições estrangeiras oficiais de crédito e
fomento, como contrapartida realizados com recursos próprios do
pleiteante.
Art. 11. O limites fixados no art. 4' não se aplicam às operações
de crédito por antecipação da receita orçamentária.
§ l' O saldo devedor das operações a que se refere este artigo
não poderá exceder a doze por cento da receita líquida real, definida
no § l' do art. 4'.
§ 2' O dispêndio mensal máximo, compreendendo as amortizações, juros e demais encargos referentes às operações de que trata
este artigo, não poderá ultrapassar sete por cento da receita líquida
real, definida no § l' do art. 4'.
Art. 12. As operações de crédito por antecipação da receita
orçamentária deverão ser, obrigatoriamente, liquidadas até trinta
dias após o encerramento do exercício em que forem contratadas,
excetuadas aquelas contratadas no último ano de mandato do Chefe
do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas até trinta dias antes
do encerramento do exercício.
Parágrafo único. No último ano de exercício do mandato do
Chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do
Município é vedada a contratação das operações de crédito de que
trata este artigo, a partir do primeiro dia do período de seis meses
que anteceder a data das respectivas eleições, até o final do mandato.

CAPÍTULO III
Da Autorização do Senado Federal
Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias encaminharão ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, os pedidos de autorização para a
realização das operações de crédito de que trata esta resolução,
instruídos com:
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I -

pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo;

U - autorização específica do órgão legislativo do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, para a realização
da operação;
UI - certidões que comprovem a regularidade junto ao Programa de Integração SociallPrograma de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep), ao Fundo de Investimento Social! Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade (Finsocial!Cofins),
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao FGTS, e declaração de adimplência junto às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional e aos financiadores externos em operações
garantidas pela União, firmada pelo respectivo Chefe do Poder
Executivo;
IV - análise financeira da operação acompanhada dos cronogramas de dispêndios com as dívidas interna e externa e com a
operação a ser realizada, bem como da demonstração da capacidade
de pagamento do tomador;
V -

relação de débitos vencidos e não pagos;

VI - comprovação de que o projeto está incluído nas Leis do
Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento
Anual;
VII - comprovação do cumprimento do disposto nos art. 27, §
2', art. 29, VI e VII, art. 32, § 3', e art. 212 da Constituição Federal,
e na Lei Complementar n" 82, de 27 de março de 1995, assim como do
pleno exercício da competência tributária conferida pela Constituição
Federal;
VIU - balancetes mensais para fins de cálculo dos limites de
que trata o art. 4º;
IX - parecer conclusivo do Banco Central do Brasil quanto
ao enquadramento nos limites dos arts. 3' e 4' desta resolução e
quanto ao impacto monetário e cambial, ao endividamento interno e
externo, à natureza financeira e à demonstração da observância dos
limites estabelecidos nesta resolução.
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§ 1º O Banco Central do Brasil encaminhará o pleito ao Senado
Federal no prazo máximo de dez dias úteis, contados do recebimento
da documentação constante dos incisos I a VIII.
§ 2º A comprovação de que trata o inciso VII será atestada em
certidão expedida pelos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionados os tomadores, referente ao último exercício, ou, caso não disponível, do imediatamente anterior.
Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios serão instruídos com:
I

documentação prevista nos incisos I a III do artigo ante-

rior;

II

Lei do Orçamento Anual;

III
solicitação da instituição financeira com as características da operação e cronograma de reembolso.
§ 1º As operações de crédito de que trata este artigo serão objeto
de pronunciamento do Banco Central do Brasil, solicitado por intermédio das instituições financeiras, relativamente ao seu enquadramento nos limites estabelecidos no art. 11, §§ 1" e 2º, e ao disposto no
caput.
§ 2º O Banco Central do Brasil pronunciar-se-á quanto à solicitação de que trata o parágrafo anterior, no prazo de dez dias úteis da
data de seu recebimento.

Art. 15. Os pedidos de autorização de operações de crédito
interno ou externo que envolvam aval ou garantia da União serão
encaminhados ao Senado Federal por mensagem do Presidente da
República, acompanhada de exposição de motivos do Ministro da
Fazenda, bem como de pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda
N acional e da Secretaria do Tesouro N acíonal, em conformidade com
os procedimentos estabelecidos pela legislação que regula a matéria.
Art. 16. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta
pública ou colocação no mercado de títulos da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser encaminhados ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil,
devidamente instruídos com a documentação prevista nos incisos I a
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IX do art. 13, devendo o parecer de que trata o inciso IX conter,
também, informações sobre:
I - a quantidade de títulos da espécie já emitidos e o desempenho dos mesmos junto ao mercado secundário;
II o perfil do endividamento da entidade emissora após a
efetivação da emissão de títulos pretendida;

III - a observância dos limites fixados nesta resolução e o
impacto da operação de crédito no mercado mobiliário.
§ l' Os títulos de que trata este artigo deverão guardar equivalência com os títulos federais, e seus prazos de resgate não poderão
ser inferiores a seis meses, contados da data de sua emissão.
§ 2' Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos a serem
emitidos para atender à liquidação dos precatórios judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu parágrafo único do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 3' Os títulos de que trata o parágrafo anterior não se incluem
nos limites previstos no art. 4 2 e não são passíveis de refinanciamento.
§ 4' A utilização de recursos obtidos por meio da colocação dos
títulos de que trata o § 2' em outra finalidade que não a de liquidação
de precatórios judiciais pendentes de pagamento, implicará na obrigatoriedade de a entidade emissora promover o imediato resgate de
tais títulos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 5' A fiscalização do cumprimento do disposto no parágrafo
anterior compete aos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionadas
as entidades emissoras.
§ 6' As emissões de títulos por parte dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, destinadas ao refinanciamento de títulos
da espécie em circulação, terão sua autorização pelo Senado Federal
sujeita à demonstração de um esquema de amortização.
§ 7' Para efeito do disposto no art. 5' da Emenda Constitucional n? 3, de 1993, entende-se por principal devidamente atualizado o valor de emissão devidamente corrigido pelo fator de atualização próprio da espécie de título, devendo o Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 187(12, t.1):5665-57D2, dez. 1995.

5690
definir o percentual de refinanciamento adequado às condições próprias de cada solicitante.

Art. 17. Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação recebida não é suficiente para a sua análise, solicitará a
complementação dos documentos e informações, fluindo, a partir do
atendimento das exigências, novos prazos para seus pareceres e
manifestações previstos nesta resolução.
Art. 18. As resoluções do Senado Federal autorizativas das
operações de crédito objeto desta resolução incluirão, ao menos, as
seguintes informações:
I - valor da operação e moeda em que será realizada, bem
como o critério de atualização monetária;

II -

objetivo da operação e órgão executor;

III - condições financeiras básicas da operação, inclusive cronograma de liberação de recursos;
IV - prazo para o exercício da autorização, que será de, no
mínimo, cento e oitenta dias e, no máximo, quinhentos e quarenta
dias para as operações de dividas fundadas externas, e de, no mínimo,
noventa dias e, no máximo, duzentos e setenta dias para as demais
operações de crédito.
§ 1° Nas operações de crédito autorizadas em conformidade Com
o art. 10, a condição de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo.
§ 2° Nas operações de crédito externo com garantia da União, a
concessão de garantia será expressamente mencionada no ato autorizativo.

CAPÍTULO IV
Da Responsabilidade do Banco Central do Brasil
Art. 19. As operações de crédito interno enquadradas nos limites estabelecidos nos arts. 3°, 4° e 11 serão precedidas de manifestação do Banco Central do Brasil, em processo instruído com a documentação constante dos arts. 13 e 14, respectivamente.
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Art. 20. O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal os pleitos de realização de operações de crédito interno que
não se enquadrem nos limites estabelecidos nos arts. 3º e 4º, devidamente instruídos com a documentação constante do art. 13, e cumprido o disposto no art. 10.
Art. 21. Compete ao Banco Central do Brasil exercer, no âmbito
dos mercados financeiros e de capitais, a fiscalização da observância
das disposições desta resolução.
Art. 22. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias, que tenham dívidas referentes a operações
de crédito ou parcelamento de débitos relativos às contribuições
sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), deverão remeter,
quando solicitados, ao Banco Central do Brasil:
I - informações sobre o montante das dívidas flutuante e
consolidada, interna e externa;
II - cronogramas de pagamento de amortizações, juros e demais encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não
pagas;

III -

balancetes mensais e síntese da execução orçamentária.

Art. 23. O Banco Central do Brasil informará, mensalmente, ao
Senado Federal:
I - a posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias;
II - as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária analisadas no período, fornecendo dados sobre:
a) entidade mutuária;
b) entidade mutuante;

c) prazo da operação;
d) condições de contratação, tais como valor, correção monetária,
taxas de juros e demais encargos;

e) garantias oferecidas pela entidade mutuária;

fJ outras informações julgadas úteis.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 24. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas
pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de
que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e U, todos da Constituição
Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e
suas autarquias para pagamento de débitos para com esta.
Art. 25. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a suas respectivas autarquias assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiras de
obras, mediante emissão ou aval de promissórias, aceite de duplicatas
ou outras operações similares.
Art. 26. Na contratação das operações de crédito de que trata
esta resolução poderão ser dispensados os documentos de que trata o
art. 13, lU, desde que tais operações sejam vinculadas à regularização
dos respectivos débitos.
Art. 27. Para efeito do disposto no art. 2' da Lei n'' 8.727, de 5
de novembro de 1993, é fixado o limite de onze por cento da receita
líquida real, definida no § l' do art. 4'.
§ I? O valor resultante da aplicação do limite definido no caput
deste artigo será utilizado no pagamento de amortizações.juros e demais
encargos da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991, do
refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das dívidas resultantes de
renegociações realizadas com base na Lei nº 7.976, de 27 de dezembro
de 1989, no art. 58 da Lei n' 8.212, de 24 de julbo de 1991, na Lei n"
8.620, de 5 de janeiro de 1993, da comissão de serviços das operações
amparadas pela Lei n' 8.727, de 1993, da comissão de serviço das
operações amparadas pela Lei n' 8.727, de 1993, das dívidas relativas a
financiamentos imobiliários firmados pelas entidades vinculadas aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, assumidas por esses
mediante adítivo, e das dívidas resultantes de renegociações realizadas
com base na Lei n" 8.727, de 1993, nesta ordem.
§ 2' A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na
forma do parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite definido
no caput será utilizada no resgate da dívida mobiliária.
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§ 3º O percentual definido no caput será aplicado sobre um
duodécimo de receita líquida real, definida no § 1º do art. 4º.
§ 4' Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações mensais de que trata o art. 2º da Lei nº 8.727, de 1993, serão
deduzidos os dispêndios com as amortizações, juros e demais encargos
das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês anterior ao do pagamento da referida prestação.
Art. 28. O disposto nesta resolução não se aplica às atuais
autarquias financeiras.
Art. 29. A inobservância das disposições da presente resolução
sujeitará os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias às sanções previstas em lei e nesta resolução.
Art. 30. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 11, de 1994.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 70, DE 1995
Autoriza os Estados a contratar operações de crédito previstas no Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
de Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º São os Estados autorizados a contratar as operações de
crédito, inclusive 08 compromissos e as condições, previstos no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e suas
alterações.
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Parágrafo umco, O montante e o serviço das operações de
crédito de que trata este artigo não serão computados, no exercício
financeiro em que forem celebrados os respectivos contratos, nos
limites previstos no art. 4', I e II da Resolução n? 69, de 1995.
Art. 2' Não se aplicam a esta resolução os seguintes dispositivos da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal:
I - art. 13, IV, VI, e VIII, e § 1';
II - art.18.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 71, DE 1995 (*)
Autoriza o Estado de Alagoas a emitir
301.623.440 (trezentos e um milhões) seiscentos e vinte e três mil e quatrocentos e quarenta) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos
serão destinados à liquidação do 7'2 oitavo
precatórios judiciais pendentes, bem como de
ofícios requisitórios complementares por decisão de Acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É autorizado o Estado de Alagoas, nos termos da resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras
do Estado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos serão destinados à
(*) Republicada no DO de 19.12.1995 (pág. 5712 deste volume),
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liquidação do 7' oitavo de precatórios judiciais pendentes, bem como
de ofícios requisitórios complementares por decisão de Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 2º A emissão autorizada no art. l' será realizada sob as
seguintes condições:
a) quantidade: 301.623.440 (trezentos e um milhões, seiscentos
e vinte e três mil e quatrocentos e quarenta);
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criada pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real), nas respectivas datas-base;

fJ características dos títulos a serem emitidos:
Data-Base

Vencimento

Quantidade

Tipo

01.11.95

01.06.1997

01.11.95
01.11.95
01.11.95

01.06.1998
01.06.1999
01.06.2000

75.000.000
75.000.000
75.000.000
76.623.440

P
P
P
P

Total

301.623.440

g) forma de colocação: através de oferta pública nos termos da
Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h)

autorização legislativa: Lei nº 5.743, de 6 de outubro de 1995.

Art. 3º O prazo para o exercício da autorização é de cento e
oitenta dias contado a partir da data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 72, DE 1995
Concede, ao Governo do Estado da Bahia, elevação de limite de endividamento e
autorização para contratação de operação de
crédito externo entre aquele Estado e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de US$ 264,000,000.00 (duzentos e
sessenta e quatro milhões de dólares norteamericanos), com garantia da República Federativa do Brasil, cujos recursos serão destinados ao financiamento do Programa de
Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baia de Todos os Santos.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" Conceder, ao Governo do Estado da Bahia, autorização
para elevação temporária de seu limite de endividamento, em montante necessário ao enquadramento da operação de que trata o art. 2"
desta resolução.
Art. 2" Conceder, ao Governo do Estado da Bahia, autorização para contratação de operação de crédito externo entre aquele
Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de US$ 264,000,000.00 (duzentos e sessenta e quatro
milhões de dólares norte-americanos), com garantia da República Federativa do Brasil, cujos recursos serão destinados ao
financiamento do Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baia de Todos os Santos, com as seguintes
características:
a) valor pretendido: US$ 264,000,000.00 (duzentos e sessenta
e quatro milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 251.856.000,00 (duzentos e cinqüenta e um milhões, oitocentos
e cinqüenta e seis mil reais), em 30 de setembro de 1995, sendo:
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I - US$ 254,000,000.00 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões
de dólares norte-americanos), ou quantia equivalente 'em outras
moedas, exceto a da República Federativa do Brasil;
II - US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), na moeda de curso legal na República Federativa do
Brasil;
b) juros:

I - sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma
taxa anual determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualificados
tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescida de uma
margem, expressa em termos de percentagem anual, que o BID
estabelecerá periodicamente de acordo com sua política de taxa de
juros;
II - 4% a.a. (quatro por cento ao ano), contados das datas de
desembolso;

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado, contado a partir
de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
d) garantidor: República Federativa do Brasil;

e) destinação dos recursos: financiamento do Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baia de Todos os
Santos;

fJ condições de pagamento:
- do principal ( I e Il): o empréstimo deverá ser amortizado
pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais e,
tanto quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga
na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros,
uma vez transcorridos seis meses contados da data prevista para
o desembolso final dos recursos e a última até o dia 20 de setembro
de 2020;
- dos juros (I e Il): semestralmente vencidos, em 20 de março e
20 de setembro de cada ano, começando em 20 de março de 1996;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
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Art. 3Q A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. 2Qdeverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias
contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 73, DE 1995
Suspende a execução do caput do art.
10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de
1953, com a redaçãodadapeloart.lº daLei
n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É suspensa a execução do capu.t do art. 10 da Lei
nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação dada pelo art. l Q
da Lei n Q7.690, de 15 de dezembro de 1988, declarado inconstitucional
por decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 23 de
novembro de 1994, no Recurso Extraordinário n" 167.992-1/210.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 74, DE 1995
Autoriza o Estado de Goiás a elevar o
limite de endividamento de que trata o inciso II do art. 4'2 da Resolução n!! li, de
1994, do Senado Federal, e a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás
(LFT-GO), cujos recursos serão destinados
ao giro da dívida mobiliária daquele Estado,
vencível no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É o Estado de Goiás autorizado a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que
trata o inciso II do art. 4' da Resolução n" 11, de 1994, do Senado
Federal, e a realizar operação de crédito interno, mediante a emissão
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT-GO), cujos
recursos serão destinados a rolagem de 100% (cem por cento) da
dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1996.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior será
realizada nas seguintes condições e características:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6' do art. 15 da
Resolução n' 11 de 1994, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT),
criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até um mil, quatrocentos e sessenta e um dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Título
652150
652160

Vencimento

15.03.96
15.03.96
Total

Quantidade
2.455.563.275
544.436.725

3.000,000.000
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g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

15.03.96
15.03.96

15.03.2000
15.03.2000

651461
651461

Data-Base
15.03.96
15.03.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n· 10.908, de 14 de julho de 1989,
e Decreto n· 3.337, de 12 de janeiro de 1990.
Art. 3· O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias, contado da vigência, desta resolução.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 75, DE 1995
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com
a Agroinvest - Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos para Ex-

portação, no valor de até US$ 21,280,000.00
(vinte e um milhões e duzentos e oitenta mil
dólares norte-americanos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É a República Federativa do Brasil autorizada a realizar
operação de crédíto externo com a Agroinvest - Empresa Húngara
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de Comércio Exterior e de Empreendimentos para Exportação, no
valor de até US$ 21,280,000.00 (vinte e um milhões e duzentos e
oitenta mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação de crédito
referida no caput, na modalidade Supplier's Credit (Crédito de Fornecedor), destinam-se ao financiamento da importação de bens e
serviços para execução do Projeto de Desenvolvimento da Bovinocultura do Leite.

Art. 2' A operação de crédito de que trata esta resolução será
realizada nas seguintes condições financeiras:
I - devedor: República Federativa do BrasillMinistério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
II - credor: Agroinvest _ Empresa Húngara de Comércio
Exterior e de Empreendimentos para Exportação - Budapeste (Hungria);
III - valor: US$ 21,280,000.00 (vinte e um milhões e duzentos
e oitenta mil dólares norte-americanos), sendo:
- US$ 5,280,000.00 (cinco milhões e duzentos e oitenta mil
dólares norte-americanos) destinados à aquisição de máquinas, equipamentos e sêmen bovino; e
- US$ 16,000,000.00 (dezesseis milhões de dólares norte-americano destinados à cobertura de gastos com serviços;
IV - juros: 7,5% a.a. (sete vírgula cinco por cento ao ano),
contados a partir das datas das Atas de inicio efetivo dos serviços e
assistência técnica e das datas dos Docuinentos Básicos (conhecimento de embarque ou armazenagem e fatura comercial);
V -

condições de pagamento:

a) do down payment (20% - vinte por cento):
1. para equipamentos e materiais:
- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
de emissão do Certificado de Autorização do Banco Central do Brasil
e após a emissão das guias de importação referentes à compra de
máquinas, equipamentos e acessórios;
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- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
do conhecimento de embarque ou armazenagem e fatura comercial,
denominados Documentos Básicos;
2. para serviços de assistência técnica:
- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
de emissão do Certificado de Autorização do Banco Central do Brasil;
- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
da Ata de início efetivo dos serviços e assistência técnica;
b) do principal financiado (80% - oitenta por cento):
1. para equipamentos e materiais: em doze prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação dezoito
meses contados da data dos Documentos Básicos;
2. para serviços e assistência técnica: em seis prestações semestrais, aproximadamente iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira
prestação dezoito meses contados da data da Ata de início efetivo dos
serviços e assistência técnica;
c) dos juros: semestralmente vencidos.

Art. 3· O prazo para o exercício da autorização é de quinhentos
e quarenta dias contado a partir da publicação desta resolução.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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LEI
LEI NO 9.163, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Autoriza a criação de subsidiária da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) é autorizada a criar empresa subsidiária mediante cisão da Light Serviços
de Eletricidade S.A., para efeito de implementação da desestatização
desta última.
Art. 2º O capital social da nova sociedade será integralizado,
substancialmente, com os bens, créditos e outros direitos integrantes
do patrimônio da sociedade cindida, titulados junto à Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A., observando-se, a respeito, o disposto
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
(*) Publicada noDO de 18.12.1995 (pág. 5340 deste volume),
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Art. 3º A sociedade resultante da cisão terá por objeto social
principal a participação no capital social da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. e de outras sociedades.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1995;174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.235, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)
Reduz o imposto de importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;

II -

redução de até noventa por cento do imposto de importação

incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos

e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
(*) Publicada no DO de 15,12.1995 (pág. 5574 deste volume).
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III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c § 19
deste artigo.
§ 19 O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.
§ 29 O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos.
§ 3' A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.

§ 4' A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.

§ 5' Os produtos de que tratam os incisos I e II deverão
compor o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da
empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições fixados
em regulamento.
§ 6' Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de
novembro de 1966.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):57ü3-5713, dez. 1995.

5706
§ 7º Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso

IH o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº 37, de 1966.
Art. 2º O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 10do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos H e HI do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
H - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;

HI - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzidas no País, e o valor total FOB das importações de matérias-primas
realizadas nas condições previstas no inciso H do artigo anterior, em
período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados na alínea h do § 10do artigo anterior, realizadas nas condições
previstas no inciso H do art. 1º e o valor das exportações líquidas
realizadas, em período a ser determinado, por empresa.
§ 1º Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e H do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2º Entende-se, como exportações líquidas, o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1º do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de

drawback, e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
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§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que veubam a se instalar no País, para
as liubas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regn1amento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1'.

Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido O valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n' 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4' Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § l' do art. 1';

II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricada no País e incorporados ao ativo permanente das empresas; e

III - ao valor FüB importado de ferramentais novos, bem
como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas.
Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão a taxa cambial média de compra do
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segmento de taxas livres, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à
data do faturamento.
Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § F do art. 1', que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § l' do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7' O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § l' do art. 1', em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados. no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.

Art. 8' O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras especificas aplicáveis.
Art. 9' O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § l' do art. l' são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
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I
sito; e

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãn-

II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ I? Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de Trãnsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama),

§ 2' As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.

§ 3' Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata.o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento o do disposto nesta medida provisória.
§ l' O reconhecimento da redução do imposto de importação de
que trata o art. l' estará condicionado à apresentação da habilitação
mencionada no caput deste artigo.
§ 2' Até que seja regulamentada esta medida provisória, o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá autorizar
a importação dos produtos mencionados no inciso I do art. 1º, com
redução de noventa por cento do Imposto de Importação, pelas empresas a que se refere o § l' do mesmo artigo.
§ 3' A autorização a que se refere o parágrafo anterior equivalerá à habilitação para fins de reconhecimento da redução do Imposto
de Importação.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aqnisição ou construção de
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, relacionados
no anexo à Lei n" 9.000, de 16 de março de 1995, adqniridos entre a data
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da publicação desta medida provisória e 31 de dezembro de 1997,
utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1" A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2" A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3" A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.

§ 4" As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice estabelecidos de acordo com os arts. 2" e 7" sujeitará a empresa
a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1", que
exceder a proporção a que se refere o inciso II do art. 2";
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. l' que
exceder os limites adicionais a que se refere O § F do art. 2";

III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1",que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2";
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder os limites adicionais. a que se refere o
§ I" do art. 2";
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. F, que
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concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 7Q;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1·, que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2 9 ; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados nas alínea h do § 1· do art. 1·,
realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1·, que exceder
a proporção a que se refere O inciso IV do art. 2·.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do
disposto nos arts. 56 e 57 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de
1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.200, de 24 de novembro de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revoga-se a Medida Provisória n· 1.200, de 24 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Pedro Malan
José Serra
José Frederico Álvares
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RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 71, DE 1995 (*)
Autoriza o Estado de Alagoas a emitir
301.623.440 (trezentos e um milhões seiscentos e vinte e três mil e quatrocentos e quarenta) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Alagoas (LFT-ALJ, cujos recursos
serão destinados à liquidação do 7'!. oitavo
precatórios judiciais pendentes) bem como de
ofícios requisitórios complementares por decisão de Acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado.

O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. F É autorizado o Estado de Alagoas, nos termos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras
do Estado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos serão destinados à
liquidação do 7' oitavo de precatórios judiciais pendentes, bem como
de ofícios requisitórios complementares por decisão de Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado.
Art. 2' A emissão autorizada no art. l' será realizada sob as
seguintes condições:
a) quantidade: 301.623.440 (trezentos e um milhões seiscentos
e vinte e três mil e quatrocentos e quarenta);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criada pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
(") Publicada no DO de 18.12.1995 (pág. 5694 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):57ü3-5713, dez. 1995.

5713
e) valor nominal: R$l.OOO,OO (Cetip); em decorrência desse valor
de Preço Unitário (PU), as quantidades serão divididas por 1.000 (um
mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;
fJ características dos títulos a serem emitidos:
Data-Base
01.11.95
01.11.95
01.11.95

01.11.95

Vencimento
01.0S.1997
01.06.1998

Quantidade

Tipo

75.000.000
75.000.000

01.06.1999
01.06.2000
TOTAL

75.000.000
76.623.440
301.623.440

P
P
P
P

g) forma de colocação: através de oferta pública nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Lei nº 5.743, de 6 de outubro de 1995.
Parágrafo único. Os títulos emitidos na forma prevista na alínea
f serão registrados no Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para
pagamento de precatórios judiciais.

Art. 3º O prazo para o exercício da autorização é de cento e
oitenta dias contado a partir da data de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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RETIFICAÇÕES

LEI
LEI Nº 9.121, DE 30 DE OUTUBRO DE 1995 (*)
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
em favor de Diversos Órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos
adicionais até o limite de R$ 2.889.369.503,00,
para os fins que especifica.

Retificação
No Anexo lI, página 17236, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na coluna especificação,
Onde se lê:
39201.16.088.0537.1204.0744 Correntes

BR-424/PE -

Chã Preta -

Leia-se:
39201.16.088.0537.1204.0744 - BR-424/ALlPE - Chã PretaCorrentes
(*) Publicado no DO de 31.10.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(10):4245, cut.

1995).
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MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.238, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTNJ e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização {PND},
instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº8.177, de 1º de março
de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3'2 da Lei nº 8.249/91.

Retificação
No art. 1', onde se lê:

«Art. 30

.

§ l'
§ 2'

.

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' O Poder Executivo fixará, mediante decreto, nos meses
de janeiro e julho de cada ano, os limites de substituição dos
títulos a que se refere o Decreto-Lei n? 263, de 1967, para o
respectivo exercício.»

Leia-se:

"Art. 30
§ p

(*) Publicada no DO de 15.12.1995 (pág. 5586 deste volume).
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§ 2"

,

.

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."
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abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
extinto Ministério do Bem-Estar Social, crédito suplementar no valor
de R$ 251.880,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 15
de dezembro de 1995.
.
.

5335

9.158 - Lei de 14 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor da Justiça do Trabalho e da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de
R$ 1.233.880,00, para os fms que especifica. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1995.
.
.

5336

9.159 - Lei de 14 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 3.637.058,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
..

5336

9.160 - Lei de 14 de dezembro de 1995 -Extingue dois cargos de Avaliador
Judicial da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1995. Edição Extra
.

5337

9.161 - Lei de 14 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Estado-Maior das Forças Annadas e do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 128.594.341,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
15 de dezembro de 1995. Edição Extra
.

5338

9.162 - Lei de 14 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 513.902.899,00, para os
fms que especifica. Publicada noDO de 15 de dezembro de 1995. Edição
Extra.
.
.

5339

9.163 - Lei de 15 de dezembro de 1995 - Autoriza a criação de subsidiária
da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995
.
Republicada no DO de 22 de dezembro de 1995 .

5340
5703
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9.164 - Lei de 19 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 50.147.378,00, para 08 fins que
especifica. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1995. .

5341

9.165 - Lei de 19 de dezembro de 1995 - Altera o art. 110 da Lei n Q 8.443,
de 16 de julho de 1992 -Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
Publicada no DO de 20 de dezembro de 1995.

5342

9.166 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Cria Gratificação Temporária
devida aos servidores ocupantes do cargo de Patrulheiro Rodoviário
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de dezembro

de 1995.

5343

9.167 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito especial até o limite de R$ 768.600,00, para os fms
que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5344

9.168 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Tribunal de Contas da União,
crédito suplementar no valor de R$ 685.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5345

9.169 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 9.459.026,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
21 de dezembro de 1995.

5346

9.170 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 5.200.000,00, para os fms que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5347

9.171 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 3.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
21 de dezembro de 1995.

5347

9.172 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 1.101.477,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5348

9.173 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos
Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 2.539.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5349
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9.174 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 474.717,00, para os fina que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5350

9.175 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 28.950.416,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5351

9.176 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 5.093.316,00,- para os fins que
especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5351

9.177 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 763.693,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5352

9.178 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 2.162.396,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de
dezembro de 1995.

5353

9.179 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 299.936,00, para os fine que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5354

9.180 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito sespecial até o limite de R$ 30.000,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5355

9.181 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 496.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5356

9.182 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 580.338,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5356

9.183 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no
valor de R$ 314.606,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 21 de dezembro de 1995.

5357

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(12, t.1):5719-5744, dez. 1995.

5724
9.184 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 474.717,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5358

9.185 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 200.000.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5359

9.186 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 836.400.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
21 de dezembro de 1995.

5360

9.187 - Lei de 20 de dezembro de 1995-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito
especial até o limite de R$ 28.600,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5361

9.188 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, crédito suplementar no valor de R$ 1.328.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. .......

5362

9.189 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 43.354.580,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5363

9.190 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 34.464.311,00, para os fms
que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995.

5364

9.191 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais,
crédito suplementar no valor de R$ 136.560.408,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. .....

5365

9.192 - Lei de 21 de dezembro de 1995 -Altera dispositivos da Leins 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha
dos dirigentes universitários. Publicada no DO de 22 de dezembro de

1995.
9.193 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Fazenda, créditos adicionais até o limite de
R$ 240.269.505,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
23 de dezembro de 1995.
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5367

5725
9.194 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir aos orçamentos da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, créditos adicionais no valor' de
R$ 1.012.942.216,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 23 de dezembro de 1995. o..

5369

9.195 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -c-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 246.000,00, para os
fms que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. ......

5370

9.196 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 3.332.800,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5371

9.197 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, créditos adicionais até o limite de R$ 4.782.760,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5372

9.198 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 18.519:000,00, para
reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5373

9.199 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais,
crédito suplementar no valor de R$ 799.754.098,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5374

9.200 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite
de R$ 2.119.000,00, para os fms que especifica. Publicada no DO de
23 de dezembro de 1995.

5375

9.201 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais,
crédito especial no valor de até R$ 11.915.890,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5376

9.202 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito especial até o limite de R$ 72.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5376

9.203 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República
e do Ministério das Relações Exteriores, créditos suplementares no
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valor total de R$ 5.159.946,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995.

5377

9.204 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar
no valor de R$ 9.718.009,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995.

5378

9.205 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito especial até o limite de R$ 4.814.690,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5379

9.206 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 319.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 23 de dezembro de 1995.

5380

9.207 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$ 15.795.000,00, para os fins que especifica,
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995
,
"......................

5381

9,208 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Exército,
crédito suplementar no valor de R$ 23.400.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995, .,",..,." ....,"',..

5382

9.209 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no
montante de R$ 7.421.116,00, para os fins que especifica, Publicada no
DO de 23 de dezembro de 1995,
"....................
..."
".

5382

9,210 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial até o limite de R$ 201.000,00, para os fins que especifica.
Publicada naDO de 23 de dezembro de 1995
"
""",,..........

5384

9.211 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, crédito suplementar
no valor de R$ 6.725.200.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995
""",,
" ..,
", ..,,"",...

5384

9.212 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 252,039.193,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 23 de dezembro de 1995.

5385
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9.213 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Ministério do Exército, crédito
especial até o limite de R$' 4.071.000,00, para os fíns que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5386

9.214 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de
R$ 94.846.151,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 23
de dezembro do 1995. :
,...............

5387

9.215 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de operações oficiais de crédito
- recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 474.335.035,00, para os fins que especifica.
Publicada noDO de 23 de dezembro de 1995.

5388

9.216 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos, crédito suplementar no valor de R$ 3.818.980,00, para
os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5389

9.217 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 7.198.200,00, para os fins que específica. Publicada no DO de
23 de dezembro de 1995.

5390

9.218 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 261.593.687,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de
1995.

5391

9.219 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito especial até o limite de R$ 3.800.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5391

9.220 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -e-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 196.000.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5392

9.221 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -c-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 700.000,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995,

5393

9.222 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no
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valor de R$ 351.241,00, para os fins que especifica. Publicada naDO de
23 de dezembro de 1995.

5394

9.223 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial até o limite de R$ 31.030.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5395

9.224 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, créditos adicionais até o limite de
R$ 9.081.787,00, para os fina que especifica. Publicada noDO de 23 de
dezembro de 1995.

5396

9.225 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 319.532.569,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5397

9.226 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho,
créditos suplementares no valor de R$ 4.733.753,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. .

5398

9.227 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito especial até o limite de R$ 39.812.338,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5398

9.228 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 14.759.246,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5399

9.229 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 1.500.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. .....

5400

9.230 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 27.121.130,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de
1995.

5401

9.231 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito especial até o
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limite de R$ 160.000.000,00, para os fins que.específica. Publicada no
DO de 23 de dezembro de 1995.

5402

9.232 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
créditos adicionais até o limite de R$ 9.811.200,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5403

9.233 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 94.109.604,00, e crédito especial
até o limite de R$ 11.185.529,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995.

5404

9.234 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de R$ 8.814.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995.

5405

9.235 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no
montante de R$ 47.230.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995.

5407

9.236 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 40.224.219,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. .

5408

9.237 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Fixa o efetivo da Polícia Militar
do Distrito Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de
dezembro de 1995.

5409

9.238 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Ratifica a recriação do Fundo de
Administração do Hospital das Forças Armadas e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de dezembro de 1995. .

5412

9.239 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Ratifica o Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira (Funcafé), na forma do disposto no art. 6 Q da Lei
n" 8.173, de 30 dejaneiro de 1991. Publicada noDO de 26 de dezembro
de 1995.

5414

9.240 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Ratifica o Fundo de Imprensa
Nacional, o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate' às Drogas
de Abuso e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Publicada no DO
de 26 de dezembro de 1995.

5414

9.241 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
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de R$ 160.874.918,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
27 de dezembro de 1995
,,,.......................................

5415

9.242 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do
Trabalho e Justiça Eleitoral, crédito suplementar até o limite de
R$ 27.384.749,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
27 de dezembro de 1995
0..

5416

9.243 - Lei de 26 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 33.159.756,00, para os fins
que especifica. Publicada noDO de 27 de dezembro de 1995...,........,..,',.

5417

9.244 - Lei de 26 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial, para os fins que especifica, Publicada no DO de
27 de dezembro de 1995
""
""",
, ,
",,.

5417

9.245. Lei de 26 de dezembro de 1995 - Altera dispositivos do Código de
Processo Civil, relativos ao procedimento sumarissímo. Publicada no
DO de 27 de dezembro de 1995 ""
""
""
'..

5418

9.246 - Leide 26 de dezembro de 1995 -Autoriza a reversão, ao Município
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona.
Publicada no DO de 27 de dezembro de 1995, ."
""
,.......

5421

9.247 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Fixa os efetivos de Oficiais da
Marinha em tempo de paz e dá outras providências, Publicada no DO
de 27 de dezembro de 1995
""
", .."
", ..".......

5422

9,248 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Acrescenta inciso ao art. 32 da
Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, Publicada no DO de 27 de dezembro de 1995
"
" ,..

5426

9.249 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o
lucro líquido, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de
dezembro de 1995
"
""
,
" ..".......

5427

9.250 - Lei de 26 de dezembro de 1995 -Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas físicas e dá outras providências. Publicada no DO
de 27 de dezembro de 1995
"
" .."' .."
,,....................

5442

9,251 - Lei de 28 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, créditos adicionais
até o limite de R$ 21.494.434,00, para os fins que especifica, Publicada
no DO de 29 de dezembro de 1995
,""
,",..

5458

9.252 - Lei de 28 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária,
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créditos adicionais no valor de R$ 68.973.398,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 29 de dezembro de 1995
,...........

5459

9.253 - Lei de 28 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a alienação de bens
imóveis da União a Estados e Municípios. Publicada no DO de 29 de
dezembro de 1995
,
".........

5461

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.213 - Medida Provisória de 30 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais remunerados, de recursos das dispônibilidades fmanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 1º de dezembro de 1995.

5463

1.214 - Medida Provisória de 5 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre
medidas de fornecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 6 de dezembro de 1995.

5465

1.215 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1995 - Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n'' 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada no
DO de 13 de dezembro de 1995
,
,.................

5467

1.216 - Medida Provisória de 13 de dezembro de 1995 - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. I!! da Lei n 2 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens) recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995. ",.................

5468

1.217 - Medida Provisória de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FNM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras
providências. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995.

5469

1.218 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei ns 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre privatização de instituições cujas ações sejam
desapropriadas, na forma do Decreto-Laí ns 2.321, de 1987, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5470

1.219 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Institui a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos
do Fundo de Participação (Plê-Pasep), do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5474

1.220 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desem-
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penha de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5478

1.221 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5481

1.222 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
".....

5486

1.223 - Medida Provisória de 14de dezembro de 1995 -Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei nQ. 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 11' do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1995.

5488

1.224 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Altera as Leis
nss 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991,
e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de

1995.

5499

1.225 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5501

1.226 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5505

1.227 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro. Publicada no DO de 15 de dezembro de

1995.

5531

1.228 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5534

1.229 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dá nova redação
ao art. 2Q da Lei n'' 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de
15 de dezembro de 1995.

5537

1.230 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5539
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1.231 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Altera a redação de
dispositivos das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11
de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. .
..

5540

1.232 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO
de 15 de dezembro de 1995.
.
.

5547

1.233 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Altera a Lei
n" 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
..

5561

1.234 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada naDO de 15 de dezembro
de 1995.
.
..

5572

1.235 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Reduz o imposto
de importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
..
Republicada no DO de 15 de dezembro de 1995
.

5574
5704

1.236 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofms nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1995
.

5581

1.237 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei n!:!
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1995
..

5583

1.238 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Dispõe sobre aNota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n'' 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constante da Lei n!:! 8.177, de P' de março de
1991, e da Lei n'' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3º da Lei
n" 8.249/91. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
.
Retificada no DO de 20 de dezembro de 1995
.

5586
5716

1.239 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
.

5589
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1.240 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5591

1.241 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Dá nova redação ao
§ 32 do art. 52 da Lei n'' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe sobre
a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5596

1.242 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Acresce parágrafo
ao art. 57 da Lei nl:! 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
".........................

5598

1.243 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5599

1.244 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro
de 1995.

5605

1.245 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro
de 1995.

5613

1.246 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET), para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1995.

5615

1.247 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre os
fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 15
de dezembro de 1995
,................................................................

5620

1.248 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades flnanceiraa do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
;..

5621

1.249 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as
contribuições, para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS-Pasep), e dá outras providências.
Publicada naDO de 15 de dezembro de 1995. Edição Extra
,...........
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DECRETOS LEGISLATIVOS
141 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Emissora da Barra Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Barrra Bonita, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 4
de dezembro de 1995.

5627

142 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Repórter Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995.

5628

143 -

Decreto legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Feliz de Santo Antônio de Pádua
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995.

5628

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Morro Verde Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Mairi,
Estado da Bahia. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995.

5628

145 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Catarinense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de
4 de dezembro de 1995.

5630

146 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a outorga deferida à Rádio Princesinha do Norte Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Miracema, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995.

5630

Decreto-Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão da Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Indaiatuba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995.

5631

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão da Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no
DO de 4 de dezembro de 1995.

5632

144 -

147 -

148 -

149 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para
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explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995.

5632

150 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995. .

5633

151 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a outorga deferida à Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO
de 4 de dezembro de 1995. .

5634

152 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995.

5634

153 -

Decreto Legislativo de 30 de.novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Macapá, Estado do Amapá. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995.

5635

154 -

Decreto legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Tarobá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995.

5636

155 -

Decreto de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná
para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na
Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995
"

5636

156 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
de Viçosa (Fratevi) para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade
de Viçosa, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995.

5637

157 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5719·5744, dez. 1995.

5737
Turvo, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995.

5638

158 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Radiodifusora Siriema Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Guaíra, Estado
do Paraná. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995.

5639

159 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 4 de dezembro de 1995.
.

5639

160 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 -Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TV Jornal do Commercio Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de
Recife, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995.

5640

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a executar, por intermédio da
Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995.

5641

162 -

Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Maringá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná. Publicado no DO de 4 de dezembro de
1995.

5641

163 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda. para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO
de 8 de dezembro de 1995.

5642

164 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 19'95. - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de Tapera
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 8
de dezembro de 1995. .
.
..

5643

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 -Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995.

5643

161 -

165 -

166 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Expansão Cultural para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
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Cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 8
de dezembro de 1995.

5644

167 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de
dezembro de 1995

5645

168 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa da
Região dos Lagos para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995
",.....

5645

169 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova os atos que
outorgam permissão à Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina para executar, nas Cidades de Florianópolis, Joinville e
Lages, no Estado de Santa Catarina, serviço de radiofusão sonora em
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos.Publicado
no DO de 8 de dezembro de 1995.

5646

170 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cristã Educativa Ltda. posteriormente transferida à Fundação Cristã Educativa, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pires do Rio, Estado
de Goiás. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995.

5647

171 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Universidade Estadual de Maringá
para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
com fina exclusivamente educativos na Cidade de Maringá, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995.

5648

172 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Itaberaí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média local na Cidade de
Itaberaí, Estado de Goiás. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1995.

5648

173 -

Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995.

5649

174 -

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 8 de
dezembro de 1995.

5650
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175 -

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
8 de dezembro de 1995.

5650

176 -

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Olfmpia, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1995.

5651

177 -

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Comunicadora FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de
8 de dezembro de 1995. ..

5652

178 -

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Stéreo Rádio FM de Ituverava Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Ituverava, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de
dezembro de 1995
~
:~_~ . :',._
,.-...............

5652

179 -

180 -

181 -

182 -

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Tapejara Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Tapejara,
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 8 de dezembro de

1995.

5653

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade de Televisão Sul Fluminense
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 8 de dezembro de 1995
"...................................

5654

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Globo Ijuí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995.

5654

Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Viçosa, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 8 de dezembro de

1995.
183 -

5655

Decreto..Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio
de Janeiro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
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imagens (televisão) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995.

5656

Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina a executar, por intermédio
da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1995

5656

185 -Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Prefeitura Municipal de Campinas para executar,
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos.
Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995
, ;.......

5657

184 -

186 -

Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas - Rádio Libertas
a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO
de 11 de dezembro de 1995.

5658

187 -

Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) ria
Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11
de dezembro de 1995.

5658

188 -

Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul - Protocolo de Ouro Preto - assinado em Ouro
Preto, Minas Gerais, em 17 de dezembro de 1994. Publícado no DO de
18 de dezembro de 1995.

5659

189 -

Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 21 de
março de 1994, para Emenda e Prorrogação do Acordo de Cooperação
em Ciência e Tecnologia, entre os dois países, de 6 de fevereiro de 1984.
Publicado no DO de 18 de dezembro de 1995. "

5660

190 -

Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de 1994.
Publicado no DO de 18 de dezembro de 1995.

5661

191 -

Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da Rª,pública
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em
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Beijing, em 8 de novembro de 1994. Publicado noDO de 18 de dezembro

de 1995.
192- Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo de Medidas Cautelares, aprovado mediante a Decisão n" 27,
de 1994, do Conselho do Mercado Comum (Mercosul), por ocasião de
sua VII Reunião, realizada em Ouro Preto, nos dias 16 e 17 de dezembro
de 1994. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1995.

5662

5663

RESOLUÇÕES
60 -

Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado de Sergipe
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
no valor de US$ 36,000,000.00 (trinta e seis milhões de dólares norteamericanos), equivalentes a R$ 32.868.000,00 (trinta e dois milhões,
oitocentos e sessenta e oito mil reais), em 28 de abril de 1995. Publicada
no DO de 8 de dezembro de 1995.

5665

Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado do Ceará a
elevar o limite de endividamento de que trata o art. 4"', II, da Resolução
nQ. 11, de 1994 e a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta
e dois milhões, setecentos e vinte mil reais), em 31 de março de 1995.
Publicada no DO de 8 de dezembro de 1995..

5667

Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado
do Maranhão a contratar operação de crédito a ser realizada junto à
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no valor de R$ 1.889.679,00 (um
milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove
reais), destinada ao financiamento do projeto de desenvolvimento da
região sob influência da Estrada de Ferro Carajás. Publicada noDO de
8 de dezembro de 1995.

5669

63 -

Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza a Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo no valor de
até US$ 180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
com garantia da União, destinada ao financiamento parcial do Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro.
Publicada noDO de 8 de dezembro de 1995.

5670

64 -

Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado
da Bahia a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado da Bahia (LFTBA), destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária com vencimento nc r 2 semestre de 1996.
Publicada no DO de 8 de dezembro de 1995.

5672

61 -

62 -
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5742
65 -

Resolução de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a emitir Letras financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFT-RJ), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária daquele Estado, vencível no primeiro semestre de 1996.
Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995
,...........................

5674

66 -

Resolução de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Sul a emitir Letras do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul (LFT-RS), cujos recursos serão destinados à liquidação da
sétima parcela de precatórios. Publicada no DO de 14 de dezembro
de 1995.

5676

67 -

Resolução de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFI'-MG), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1996. Publicada noDO de 14 de dezembro de 1995.

5677

68 -

Resolução de 13 de dezembro de 1995 -c-Autoriza o Governado Estado
do Piauí a realizar operação de crédito interno, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESlFiname), no valor
de R$ 9.065.557,94 (nove milhões, sessenta e cinco mil e quinhentos e
cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos), destinados ao
reescalonamentc de dividas, decorrentes de confissão, consolidação e
refinanciamento de débitos vencidos e vincendos, perante aquela instituição. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995.

5679

69 -

Resolução de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.

5681

Resolução de 14 de dezembro de 1995 -Autoriza os Estados a contratar operações de crédito previstas no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados. Publicada naDO de 15 de dezembro
de 1995.

5693

Resolução de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza o Estado de Alagoas
a emitir 301.623.440 (trezentos e um milhões, seiscentos e vinte e três
mil e quatrocentos e quarenta) de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Alagoas (LFI'-AL), cujos recursos serão destinados à liquidação do 7'1 oitavo precatórios judiciais pendentes, bem como de oficios
requisitórios complementares por decisão de Acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995. ........

5394

70 -

71 -

72 -

Resolução de 15 de dezembro de 1995 - Concede, ao Governo do
Estado da Bahia, elevação de limite de endividamento e autorização
para contratação de operação de crédito externo entre aquele Estado
e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
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US$ 264,000,000.00 (duzentos e sessenta e quatro milhões de dólares
norte-americanos), com garantia da República Federativa do Brasil,
cujos recursos serão destinados ao financíamento do Programa de
Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baía de Todos os
Santos. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995.

5696

73 -

Resolução de 15 de dezembro de 1995 - Suspende a execução do caput
do art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação
dada pelo art. 12 da Leinº7.690, de 15 de dezembro de 1988. Publicada
no no de 18 de dezembro de 1995.

5698

74 -

Resolução de 15 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado de Goiás a
elevar o limite de endividamento de que trata o inciso 11 do art. 42 da
Resolução n" 11, de 1994, do Senado Federal, e a emitir Letras Fínanceiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT-GO), cujos recursos serão
destinados ao giro, da dívida mobiliária daquele Estado, vencível no
primeiro semestre de 1996. Publicada no DO de 18 de dezembro de
1995.

5699

Resolução de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com a Agroinvest
- Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos
para Exportação, no valor de até US$ 21,280,000.00 (vinte e um
milhões e duzentos e oitenta mil dólares norte-americanos). Publicada
no DO de 18 de dezembro de 1995.

5700

75 -

REPUBLICAÇÕES
LEI
9.163 - Lei de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza a criação de subsidiária
da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995.
Republicada no DO de 22 de dezembro de 1995.

5340
5703

MEDIDA PROVISÓRIA
1.235 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995. Reduz o imposto de
importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995.
Republicada no dia 15 de dezembro de 1995. Edição Extra.

5574
5704

RESOLUÇÃO
71 -

Resolução de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza o Estado de Alagoas
a emitir 301.623.440 (trezentos e um milhões, seiscentos e vinte e três
mil e quatrocentos e quarenta) de Letras Financeiras do Tesouro do
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Estado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos serão destinados à liquidação do 7'1 oitavo precatórios judiciais pendentes, bem como de ofícios
requísitôrios complementares por decisão de Acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995.
Republicada no DO de 19 de dezembro de 1995.

5694
5712

RETIFICAÇÕES
LEI
9.121 - Lei de 30 de outubro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em favor de Diversos
Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais até o limite de R$ 2.889.369.503,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 31 de outubro de 1995 e retificada no DO de 29 de
dezembro de 1995.

5715

MEDIDA PROVISÓRIA
1.238 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatiaação (PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n" 8.177,
de 12 de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991,
e altera o art. 3 2 da Lei ns 8.249/91. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1995.
Retificada no DO de 29 de dezembro de 1995.
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ACORDO-QUADRO SOBRE COOPERAÇÃO EM APLICAÇÕES PAcíFICAS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
-

Brasil e China. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n'1 191, de 15 de dezembro de 1995 ....

5662

AÇUCAR
-

Abastecimento. Estoque.
Medida Provisória n'l1.227, de 14 de dezembro de 1995 ...

5631

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHAMERCANTE (AFRMM)
-

Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!! 1.243, de 14 de dezembro de 1995

5599

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, U),5745-q794, dez. 1995.

5746
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
- Cargo em comissão. Função gratificada. Quantitativo.
Medida Provisória n~ 1.245, de 14 de dezembro de 1995
- Contrato. Licitação. Normas. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!! 1.242, de 14 de dezembro de 1995
- Créditos. Cadastro -Regulamentação
Medida Provisória n'J 1.244, de 14 de dezembro de 1995
- Entidade - Extinção - Dissolução. Encargos. Legislação Alteração.
Medida Provisória n Q 1.241, de 14 de dezembro de 1995

5613
5598
5605

5596

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
- Cargo em comissão - Criação - Reclassificação.
Medida Provisória n'J 1.221, de 14 de dezembro de 1995 ..

5481

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Código de Processo Civil. Legislação - Alteração.
Lei n'.! 9.139, de 30 de novembro de 1995

.

5301

ÃLCOOL
-

Abastecimento. Estoque. Exportação.
Medida Provisória n'l.1.227, de 14 de dezembro de 1995

..

5531

ASSENTAMENTO POPULACIONAL
- Programa de Urbanização. Rio de Janeiro (RJ). Operação financeira.
Resolução n!! 63, de 7 de dezembro de 1995

5670

ASSISTftNCIA SOCIAL
- Organização. Legislação - Alteração.
Medida Provisória nr! 1.222, de 14 de dezembro de 1995

5486

ATIVIDADE pOLíTICA
-

Participação. Pessoa desaparecida. Reconhecimento. Indenização
Lei nr! 9.140, de 4 de dezembro de 1995

ATO INTERNACIONAL
- Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia - Protocolo para
Emenda e Prorrogação. Brasil e Estados Unidos da América. Texto
- Aprovação.
Decreto Legislativo n" 189, de 15 de dezembro de 1995
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5304

5660

5747
-

-

-

-

Acordo de Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear.
Brasil e Rússia. Texto - Aprovação,
Decreto Legislativo n~ 190, de 15 de dezembro de 1995
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas em Ciência e 'Iecnología. Brasil e China. Texto -Aprovação.
Decreto Legislativo no:! 191, de 15 de dezembro de 1995
Protocolo de Medidas Cautelares. Conselho do Mercado Comum
(Mercosul). Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo nf!.192, de 15 de dezembro de 1995
Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul
- Protocolo Adicional Protocolo de Ouro Preto. 'Iexto - Aprovação.
Decreto Legislativo n'2 188, de 15 de dezembro de 1995

AUTOMÓVEL
- Aquisição. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Isenção. Transporte coletivo. Deficiente físico.
Lei n~ 9.144, de 8 de dezembro de 1995
".......................

5661

5662

5663

5659

5324

AVALIADORJUDICIAL
-

Cargo - Extinção.
Lei n~ 9.160, de 14 de dezembro de 1995

5337

B
BENS IMÓVEIS
-

Alienação. União Federal.
Lei n'l 9.253, de 28 de dezembro de 1995

BOVINOCULTURA
- Leite. Projeto de Desenvolvimento. Operação financeira.
Resolução n~ 75, de 15 de dezembro de 1995

.

.

5461

5700

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NÃO-QUITADOS (CADIN)
-

Regulamentação.
Medida Provisória n!! 1.244, de 14 de dezembro de 1995

5605

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5748
CADIN use CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO-QUITADOS
CAFÉ
-

Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FW1Café) - Ratificação.
Lei n!!9.238, de 22 de dezembro de 1995

5412

cÃMARA DOS DEPUTADOS
- Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
Lei n" 9.173, de 20 de dezembro de 1995
- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n Q 9.148, de 13 de dezembro de 1995
Lei n!? 9.149, de 13 de dezembro de 1995..........................................

5327
5328

CARAJÃS
- Estrada de Ferro. Projeto de desenvolvimento regional. Operação
financeira.
Resolução n" 62, de 7 de dezembro de 1995
.

5669

CARGO EM COMISSÃO
- Criação. Ministério da Fazenda.
Medida Provisória n'l 1.221, de 14 de dezembro de 1995
- Criação. Reclassificação. Advocacia-Geral da União
Medida Provisória n'l 1.221, de 14 de dezembro de 1995
- Quantitativo.
Medida Provisória n'l1.245, de 14 de dezembro de 1995

5349

5481
5481
5613

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÃS)
-

Empresa subsidiária - Criação.
Lei n'l 9.163, de 15 de dezembro de 1995 (publicada naDO de 18 de
dezembro de 1995
Republicada no DO de 22 de dezembro de 1995

5340
5703

Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas em Ciência e Tecnologia. BrasiL Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n'l 191, de 15 de dezembro de 1995

5662

CHINA
-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
-

Acordo de Cooperação - Protocolo para Emenda e Prorrogação.
Brasil e Estados Unidos da América. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n!J 189, de 15 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t1):5745-5794, dez. 1995.

5660

5749
-

Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas. Brasil e
China. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n" 191, de 15 de dezembro de 1995

5662

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- Agravo de instrumento. Legislação - Alteração..
Lei n Q 9.139, de 30 de novembro de 1995
,.......................
- Procedimento sumaríssimo. Legislação - Alteração..
Lei n'l 9.245, de 26 de dezembro de 1995

5418

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
- Recursos. Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Ftumítrens).
Legislação -Alteração.
Medida Provisória n" 1.216, de 13 de dezembro de 1995

5468

5301

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)

-

Recursos - Utilização. Fundo da Marinha Mercante.
Medida Provisória n'l 1.217, de 13 de dezembro de 1995

5469

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA
-

Operação fínanceira. Empréstimo externo. Usina Termelétrica de
Candiota Hl - Unidade I. União Federal. Obrigação financeira Assunção.
Lei n ~ 9.143, de 8 de dezembro de 1995

5322

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
- Pessoal. Pagamento. Recursos. Legislação - Alteração
Medida Provisória n~ 1.216, de 13 de dezembro de 1995

5468

CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL
- Sistema Financeiro Nacional- Reestruturação. Programa.
Medida Provisória n" 1.214, de 5 de dezembro de 1995 ..

5465

CONTRATO
-

Administração Pública. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n~ 1.242, de 14 de dezembro de 1995

5598

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-

Pessoa Jurídica. Legislação -Alteração.
Lei n~ 9.249, de 26 de dezembro de 1995

..

5427

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5750
CRÉDITO ADICIONAL
- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Lei n'2 9.224, de 22 de dezembro de 1995
-

-

-

5396

Justiça do Trabalho.

Lei n Q 9.197, de 22 de dezembro de 1995
Justiça Eleitoral.
Lei n'2 9.197. de 22 de dezembro de 1995
Lei nl!9.224, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Lei n Q 9.252, de 28 de dezembro de 1995
Ministério da Cultura.
Lei n'' 9.232, de 22 de dezembro de 1995

5372
5372
5396
5459

5403

Ministério da Fazenda.
Lei n" 9.193, de 22 de dezembro de 1995

5367

-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Lei n'l 9.251, de 28 de dezembro de 1995..........................................

5458

-

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
Lei n'l 9.141, de 7 de dezembro de 1995............................................
Lei n'l 9.209, de 22 de dezembro de 1995
Lei n Q 9.234, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.235, de 22 de dezembro de 1995

5320
5382
5405
5407

-

Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei n" 9.194, de 22 de dezembro de 1995

5369

-

Ministério dos Transportes.
Lei n" 9.141, de 7 de dezembro de 1995............................................

5320

CRÉDITO ADICIONAL
-

União Federal.
Lei n" 9.121, de 30 de outubro de 1995 (publicada noDO de 31 de
outubro de 1995 e retificada no DO de 29 de dezembro de
1995)

5715

CRÉDITO ESPECIAL
-

Empresa Estatal.
Lei n'l 9.201, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.244, de 26 de dezembro de 1995

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5376
5417

5751
-

-

-

-

-

-

-

-

Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.
Lei n'2 9.223, de 22 de dezembro de 1995
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Lei n'! 9.156, de 14 de dezembro de 1995
Justiça Eleitoral
Lei n' 9.142, de 7 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.210, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Aeronáutica.
Lei n lJ 9.146, de 13 de dezembro de 1995
Lei n' 9.219, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Educação e do Desporto.
Lei n' 9.180, de 20 de dezembro de 1995
Lei n' 9.200, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.205, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Justiça.
Lei n'2 9.152, de 13 de dezembro de 1995
,....
Lei n Q 9.202, de 22 de dezembro de 1995
"...................
Lei n' 9.227, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Previdência e Assistência Social.
".......
Lei nl!9.231, de 22 de dezembro de 1995
Ministério das Relações Exteriores,
"...
Lei n 2 9.167, de 20 de dezembro de 1995
Ministério do Exército,
Lei n 2 9.213, de 22 de dezembro de 1995
"
".
Ministério dos Transportes.
Lei nl!9.174, de 20 de dezembro de 1995
"........
Lei n 2 9.229, de 22 de dezembro de 1995
Lei n' 9.233, de 22 de dezembro de 1995
Senado Federal.
Lei n' 9.147, de 13 de dezembro de 1995
Lei n' 9.187, de 20 de dezembro de 1995

CRÉDITO RURAL
- Encargos flnanceiros. Subvenção.
Medida Provisória n Q 1.234, de 14 de dezembro de 1995

5395

5334
5321
5384
5325
5391
5355
5375
5379
5330
5376
5398
5402
5344
5386
5350
5400
5404
5326
5361

5572

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.ll:5745-5794, dez. 1995.

5752
CRÉDITO SUPLEMENTAR
- Câmara dos Deputados.
Lei n Q 9.148, de 13 de dezembro de 1995
Lei n~ 9.149, de 13 de dezembro de 1995
Lei n'.! 9.173, de 20 de dezembro de 1995
-

..

5365
5374

.

Empresa Estatal

Lei n e 9.191, de 20 de dezembro de 1995
Lei n!!9.199, de 22 de dezembro de 1995
-

..

5327
5328
5349

.

.

Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.

Lei n!!9.154, de 14 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.189, de 20 de dezembro de 1995
-

Estado-Maior das Forças Armadas.

-

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Lei

n!!

..
..

5332
5363

.

5338

9.161, de 14 de dezembro de 1995

5336

Lei n'2 9.158, de 14 de dezembro de 1995 .
-

Justiça do Trabalho.

Lei n" 9.158, de 14 de dezembro de 1995
Lei n!!9.226, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.242, de 26 de dezembro de 1995

.
..
..

-

Justiça Eleitoral

-

Justiça Federal.

-

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

Lei n~ 9.242, de 26 de dezembro de 1995 .."

.
.

5357
5394

,............................

5338
5341
5351
5351

Ministério da Aeronáutica.

Lei n!!9.161, de
Lei nJ! 9.164, de
Lei n J! 9.175, de
Lei n~ 9.176, de
-

5381

..

Lei n Q 9.183, de 20 de dezembro de 1995
Lei n J! 9.222, de 22 de dezembro de 1995
-

5416

.

Lei nJ! 9.207, de 22 de dezembro de 1995

5336
5398
5416

14 de dezembro de 1995
19 de dezembro de 1995
20 de dezembro de 1995
20 de dezembro de 1995

,..................

Ministério da Ciência e Tecnologia.

Lei n!! 9.155, de 14 de dezembro de 1995 .

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5333

5753
-

-

-

-

-

-

-

Ministério da Cultura.
Lei n!! 9.181, de 20 de dezembro de 1995
Lei n" 9.214, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!!. 9.225, de 22 de dezembro de 1995

.

Ministério da Educação e do Desporto.
Lei n'J 9.145, de 12 de dezembro de 1995
Lei n'J 9.162, de 14 de dezembro de 1995
..
Lei n'2 9.195, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.206, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.214, de 22 de dezembro de 1995 o..
.
Lei n" 9.217, de 22 de dezembro de 1995
.
.
Lei no:! 9.218, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'l9.225, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.236, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Lei n" 9.241, de 26 de dezembro de 1995
Ministério da Justiça.
Lei n~ 9.150, de 13 de dezembro de 1995
Lei n~ 9.151, de 13 de dezembro de 1995
.
Lei n'l9.153, de 13 de dezembro de 1995
Lei n e9.177, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'l9.179, de 20 de dezembro de 1995
.
Lei n!! 9.184, de 20 de dezembro de 1995
Lei n" 9.228, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Lei n~ 9.186, de 20 de dezembro de J.995
Lei n'l 9.204, de 22 de dezembro de 1995
Lei nl! 9.211, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Saúde.
Lei n" 9.220, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'.! 9.243, de 26 de dezembro de 1995
Ministério das Relações Exteriores.
Lei n'.! 9.203, de 22 de dezembro de 1995
Lei nl! 9.221, de 22 de dezembro de 1995
Ministério de Minas e Energia.
Lei.n" 9.178, de 20 de dezembro de 1995

.
.
..

5356
5387
5393

..

.
..
.
.
..

.

5415

.
.
.
.

.

..

.
..

5329
5329
5331
5352
5354
5358
5399
5360
5378
5384

.
.
.."

5324
5339
5370
5380
5387
5390
5391
5397
5408

.
.

5392
5417

.
..

5377
5393
.

5353

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.l):5745-5794, dez. 1995.

5754
-

Ministério do Bem-Estar Social (extinto),
Lei n 2 9.157, de 14 de dezembro de 1995

-

Ministério do Exército.

.

5335

Lei n':!. 9.208, de 22 de dezembro de 1995 ..
-

-

-

-

5382

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
Lei n!l 9.230, de 22 de dezembro de 1995
Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei nlJ. 9.198, de 22 de dezembro de 1995
Lei n g 9.230, de 22 de dezembro de 1995
Ministério do Trabalho.
Lei nlJ. 9.169, de 20 de dezembro de 1995
Lei n':!. 9.171, de 20 de dezembro de 1995
Lei n g 9.190, de 20 de dezembro de 1995
Lei n e 9.211, de 22 de dezembro de 1995
Lei n g 9.212, de 22 de dezembro de 1995
Ministério dos Transportes.
Lei n Q 9.155, de 14 de dezembro de 1995
Lei n ~ 9.185, de 20 de dezembro de 1995
Lei n" 9.233, de 22 de dezembro de 1995

.
, ,...........

,.

.

5401
5373
5401
5346
5347
5364
5384
5385
5333
5359
5404

-

Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervisão.
Lei n" 9.215, de 22 de dezembro de 1995

5388

-

Órgãos Diversos.
Lei n!! 9.216, de 22 de dezembro de 1995

5389

-

Presidência da República.
Lei n Q 9.182, de 20 de dezembro de 1995
Lei n Q 9.196, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!!9.203, de 22 de dezembro de 1995

5356
5371
5377

-

Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Lei n g 9.188, de 20 de dezembro de 1995.....
-

5362

Senado Federal.
Lei n" 9.159, de 14 de dezembro de 1995
Lei n!!9.170, de 20 de dezembro de 1995
Lei n~ 9.172, de 20 de dezembro de 1995

"...........................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5336
5347
5348

5755
-

Tribunal de Contas da União.
Lei n Q 9.168, de 20 de dezembro de 1995

.

5345

D
DÉCIMOS
- Criação. Servidor público civil. Remuneração.
Medida Provisória n'21.231, de 14 de dezembro de 1995

5540

DEFICIENTE FísICO
-

Automóvel - Aquisição. Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) -c-Isenção.

Lei nO? 9.144, de 8 de dezembro de 1995

"

"...................

DESESTATIZAÇÃO
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!:! 1.233, de 14 de dezembro de 1995

5324

5561

DIPLOMATA
- Gratificação ver GRATIFICAÇÃODE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDP)
DIREITOS DIFUSOS
- Fundo de Defesa - Ratificação.
Lei n'.!. 9.240, de 22 de dezembro de 1995

"

,

,

.

DívIDA MOBILIÃRIA
- Estado da Bahia. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n'264, de? de dezembro de 1995
- Estado de Goiás (LFT-GO).
Resolução n ll 74, de 15 de dezembro de 1995
- Estado de Minas Gerais. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n'2 67, de 13 de dezembro de 1995
- Estado do Rio de Janeiro. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n lJ 65, de 13 de dezembro de 1995
- Estado do Rio Grande do Sul. Letra Financeira do Tesouro Emissão.
Resolução n'266, de 13 de dezembro de 1995
DROGA
- Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate - Ratificação.
Lei n'2 9.240, de 22 de dezembro de 1995

5414

5672
5699
5677
5674

5676

5414

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5756

E
EFETIVOS MILITARES
- Marinha. Quadro de Oficiais.
Lei n!!9.247, de 26 de dezembro de 1995
- Polícia Militar do Distrito Federal. Quadro de Oficiais Policiais
Militares (QOPM).
Lei n!! 9.237, de 22 de dezembro de 1995 ".

5422

5409

ELETROBRÁS ver CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
EMPREGADO
- Sociedade de Economia Mista. Empresa Estatal. Pagamento. Data.
Medida Provisória n!!1.230, de 14 de dezembro de 1995
.

5539

EMPRESA ESTATAL
-

Orçamento de Investimento
Crédito Especial.
Lei n!!9.201, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.244, de 26 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei n'2 9.191, de 20 de dezembro de 1995 .
Lei nº 9.199, de 22 de dezembro de 1995

5376
5417
5365
5374

EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO LTDA. CAMPINAS (SP)
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo nº 167, de 6 de dezembro de 1995
.

5645

EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO LTDA. RIBEIRÃO PRETO (SP)
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n" 187, de 8 de dezembro de 1995
.

5658

EMPRESA SUBSIDIÁRIA
- Criação. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
Lei n" 9.163, de 15 de dezembro de 1995 (publicada noDO de 18 de
dezembro de 1995)
Republicada no DO de 22 de dezembro de 1995

5340
5703

ENCARGOS FINANCEIROS
-

Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n" 1.241, de 14 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5596

5757
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃo
-

Orçamento Fiscal. Ministério da Fazenda - Supervisão.
Crédito Especial.
Lei n Q 9.223, de 22 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei nf! 9.154, de 14 de dezembro de 1995
Lei n Q 9.189, de 20 de dezembro de 1995

5395
5332
5363

ENERGIA NUCLEAR
-

Utilização pacífica. Acordo de Cooperação. Brasil e Rússia. ThxtoAprovação.
Decreto Legislativo n'.! 190, de 15 de dezembro de 1995

5661

ESTADO DA BAHIA

-

Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n'.! 64, de 7 de dezembro de 1995

5672

-

Operação financeira. Empréstimo externo. Programa de Saneamenta Ambiental de Salvador e Entorno da Bahia de Todos os
Santos.
Resolução n'.! 72, de 15 de dezembro de 1995

5696

ESTADO DE ALAGOAS
-

Letra Financeira do Tesouro - Emissão. Precatório - Liquidação.
Resolução n!! 71, de 15 de dezembro de 1995 (publicada no DO de
18 de dezembro de 1995)
Republícada noDO de 19 de dezembro de 1995

ESTADO DE GOIÁS
- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n" 74, de 15 de dezembro de 1995

.

5694
5712

5699

ESTADO DE MINAS GERAIS
-

Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n!! 67, de 13 de dezembro de 1995

.

5677

ESTADO DE SERGIPE
-

Operação flnanceira. Empréstimo externo. Projeto de Alívio à Pobreza Rural no Estado de Sergipe.
Resolução n!!60, de 7 de dezembro de 1995
..

5665

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5758
ESTADO DO CEARÁ
- Empréstimo externo. Projeto de Combate à Pobreza Rural no Ceará.
Resolução n Q 61, de 7 de dezembro de 1995

5667

ESTADO DO MARANHÃo
- Empréstimo interno. Projeto de Desenvolvimento da Região sob
influência da Estrada de Ferro Carajás.
Resolução n P 62, de 7 de dezembro de 1995

5669

ESTADO DO PIAUí

-

Empréstimo interno.
Resolução n li 68, de 13 de dezembro de 1995

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Empréstimo' externo. Programa de Urbanização de Assentamentos
Populares do Rio de Janeiro.
Resolução n!! 63. de 7 de dezembro de 1995
- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n!!65, de 13 de dezembro de 1995

5679

5670
5674

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

-

Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n!! 66, de 13 de dezembro de 1995

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n'!. 9.161, de 14 de dezembro de 1995

5676

5338

ESTADOS

-

Operação financeira - Contratação. Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal.
Resolução n!! 70, de 14 de dezembro de 1995

5693

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

-

Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia - Protocolo para
Emenda e Prorrogação. Estados Unidos da América. Texto Aprovação.
Decreto Legislativo n!! 189, de 15 de dezembro de 1995

5660

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNIcípIOS

-

Operação fmanceira. Normas.
Resolução n Q 69, de 14 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5681

5759

F
FINANÇAS E CONTROLE
- Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO
FORÇAS ARMADAS
-

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.
Medida Provisória n Q 1.246, de 14 de dezembro de 1995

5615

FUNÇÃO GRATIFICADA

-

Quantitativo.
Medida Provisória n Q 1.245, de 14 de dezembro de 1995

5613

FUNDAÇÃO CULTURAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA REGIÃO
DOS LAGOS. CABO FRIO (RJ)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo nº 168, de 6 de dezembro de 1995

5645

FUNDAÇÃO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO LTDA. PASSO
FUNDO(RS)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n'1148, de 30 de novembro de 1995

5632

FUNDAÇÃO EXPANSÃO CULTURAL. MANHUAÇU (MG)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n!! 166, de 6 de dezembro de 1995

5644

FUNDAÇÃO PIONEIRA DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO PARANÁ.
GUARAPUAVA (PR)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n!1155, de 30 de novembro de 1995

,

5636

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE VIÇOSA. VIÇOSA (MG)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n!1156, de 30 de novembro de 1995

5637

FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA. BELO HORIZONTE (MG)
-

Radiodifusão, Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'!.173, de 6 de dezembro de 1995

5649

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5760
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MARINGÁ. MARINGÁ (PR)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n!? 171, de 6 de dezembro de 1995

5648

FUNDAÇÃ9 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARiNA. FLORIANOPOLIS, JOINVILLE E LAGES (SC)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n Q 169, de 6 de dezembro de 1995

5646

FUNDO DA MARINHA MERCANTE
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória n 21.219, de 14 de dezembro de 1995 ..
- Recursos - Utilização. Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrés).

5474

Medida Provisória n!!.1.217, de 13 de dezembro de 1995 .

5469

FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO

-

Hospital das Forças Armadas - Recriação.
Lei n'l 9.238, de 22 de dezembro de 1995

5412

.

FUNDO DE AMPARO AO TRARALHADOR (FAT)
-

-

Recursos - Alocação. Sistema Único de Saúde (SUS).
Medida Provisória n Q 1.213, de 30 de novembro de 1995
Medida Provisória n~ 1.248, de 14 de dezembro de 1995
Recursos. Legislação - alteração.
Medida Provisória n!! 1.224, de 14 de dezembro de 1995 ....

5463
5621
5499

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
- Funcionamento. Legislação.
Medida Provisória n!! 1.247, de 14 de dezembro de 1995

5620

FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEElRA (FUNCAFÉ)
-

Ratificação.
Lei n!! 9.238, de 22 de dezembro de 1995

..

5412

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
- Ratificação.
Lei n!! 9.240, de 22 de dezembro de 1995

5414

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
- Funcionamento. Legislação.
Medida Provisória n!! 1.247, de 14 de dezembro de 1995 ...

5620

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5761
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
- Débitos. Dívida ativa - Inscrição. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'J.1.229, de 14 de dezembro de 1995
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL (FUNIN)
- Ratificação.
Lei n" 9.240, de 22 de dezembro de 1995 "

5537

,

FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória nó! 1.243, de 14 de dezembro de 1995

.

5414

.

5599

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Medida Provisória nfJ.l.219, de 14 de dezembro de 1995

5774

FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE ÃS DROGAS DE ABUSO (FUNCAB)
- Ratificação.
Lei n'J. 9.240, de 22 de dezembro de 1995
.

5414

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF)
- Adaptação. Legislação.
Medida Provisória n" 1.247, de 14 de dezembro de 1995

5620

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
- Funcionamento. Legislação.
Medida Provisória n'!.1.247, de 14 de dezembro de 1995

5620

G
GAZETA COMUNICAÇÕES LTDA. SANTA CRUZ DO SUL (RS)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n'!.159, de 30 de novembro de 1995 .....

GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA. RÃDIO TABAJARA- SUPERINTENDllNCIA DE RADIODIFUSÃO. JOÃO PESSOA (PB)
- Radiodifusão. Serviço - Execução - Autorização.
Decreto Legislativo n'2161, de 30 de novembro de 1995
.

5639

5641

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, BrasIlia, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5762
GRATIFICAÇÃO
- Criação. Patrulheiro Rodoviário Federal.
Lei n 2 9.166, de 20 de dezembro de 1995

5443

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)

Criação. Militar.
Medida Provisória n" 1.246, de 14 de dezembro de 1995

5615

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO
- Criação. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
Medida Provisória n 21.220, de 14 de dezembro de 1995

5478

GRATllfICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VOO
- Criação. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta).
Medida Provisória n9. 1.220, de 14 de dezembro de 1995

5478

-

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)

-

Criação. Ministério das Relações Exteriores.
Medida Provisória n 21.225, de 14 de dezembro de 1995

5501

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
- Criação. Alteração. Atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento.
Medida Provisória nº 1.225, de 14 de dezembro de 1995

5501

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
- Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo Criação.
Medida Provisória n!!1.220, de 14 de dezembro de 1995

5478

GillA DE IMPORTAÇÃO

-

Taxa - Suspensão. Legislação - Alteração.
Resolução n 2 73, de 15 de dezembro de 1995

5698

H
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

-

Fundo de Administração - Recriação.
Lei n!!9.238, de 22 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5412

5763

I
IMÓVEL
- Reversão. Município de Além Paraíba (MG).
Lei n' 9.246, de 26 de dezembro de 1995

5421

IMÓVEL ver também BENS IMÓVEIS
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
-

Alíquota - Redução.
MedidaProuisória n Q 1.235, de 14 de dezembro de 1995 (publicada
no DO de 15 de dezembro de 1995)
Republtcada na.Edição Extra do DO de 15 de dezembro de
1995

IMPOSTO DE RENDA
- Pessoa Física. Legislação -Alteração.
Lei n 2 9.250. de 26 de dezembro de 1995
- Pessoa Jurídica. Contribuição social. Legislação - Alteração.
Lei nf!. 9.249, de 26 de dezembro de 1995

5574
5704

5442
5427

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Crédito presumido.
Medida Provisória n~ 1.236, de 14 de dezembro de 1995
- Isenção. Automóvel - Aquisição. Transporte de passageiros. Pessoa deficiente física.
Lei nl!9.144, de 8 de dezembro de 1995

5324

IMPRENSA NACIONAL
- Fundo de Imprensa Nacional (Funin - Ratificação.
Lei n' 9.240, de 22 de dezembro de 1995

5414

INS:rlTUIÇÃO FINANCEIRA
- Dirigente. Responsabilidade solidária.
Medida Provisória n e 1.218, de 14 de dezembro de 1995

5470

5581

IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ISONOMIA SALARIAL
- Servidor público civil.
Medida Provisória n 2 1.223, de 14 de dezembro de 1995

5488

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.I):5745-5794, dez. 1995.

5764

J
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
-

Avaliador judicial. Cargo - Extinção.

-

Orçamento. Crédito Adicional.

Lei n!!9.160, de 14 de dezembro de 1995

5373

Lei n!! 9.224, de 22 de dezembro de 1995
-

5396

Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
Lei n 2 9.156, de 14 de dezembro de 1995

5334

Crédito Suplementar.
Lei n!.! 9.158, de 14 de dezembro de 1995 o..

5336

JUSTIÇA DO TRABALHO
-

-

Orçamento. Crédito Adicional.
Lei n Q 9.197, de 22 de dezembro de 1995

.

Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n!.' 9.158, de 14 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.226, de 22 de dezembro de 1995 . .
Lei n'l 9.242, de 26 de dezembro de 1995

5372
5336
5398
5426

JUSTIÇA ELEITORAL
-

-

Orçamento. Crédito Adicional.
Lei n'l 9.197, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.224, de 22 de dezembro de 1995

5372
5396

Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
Lei n'l 9.142, de 7 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.210, de 22 de dezembro de 1995

5321
5384

Crédito Suplementar.
Lei n'l 9.242, de 26 de dezembro de 1995

5416

JUSTIÇA FEDERAL
-

Orçamento. Crédito Suplementar.

Lei n" 9.207, de 22 de dezembro de 1995

.
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5381

5765

L
LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÃRIA

-

Alteração. Distrito Federal e Territórios.

Lei n" 9.248, de 26 de dezembro de 1995

.

5426

LEI DOS QUINTOS
-

Extinção. Servidor público civil. Décimos - Criação.

Medida Provisória n'21.231, de 14 de dezembro de 1995

.

5540

LEI ORGÃNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃo

-

Legislação - Alteração.
Lei n 1l 9.165 , de 19 de dezembro de 1995

.

5342

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

-

Emissão
Estado da Bahia (LFTBA).
Resolução n'! 64, de 7 de dezembro de 1995

5372

Estado de Alagoas (LFT-AL).
Resolução n'2 71, de 15 de dezembro de 1995 (publicada no DO de
18 de dezembro de 1995)
"...............
Republicada no DO de 19 de dezembro de 1995

5694
5712

Estado de Goiás (LFT-GO).
Resolução n!! 74, de 15 de dezembro de 1995

5699

Estado de Minas Gerais (LFT·MG).
Resolução n'" 67, de 13 de dezembro de 1995

5677

Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ).
Resolução n!! 65, de 13 de dezembro de 1995
Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS).
Resolução n!! 66, de 13 de dezembro de 1995

5674
5676

LICITAÇÃO

-

Administração Pública. Legislação - Alteração.

Medida Provis6ria n" 1.242, de 14 de dezembro de 1995

5598

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12,1.1):5745-5794, dez. 1995.

5766

M
MEDIDABACAUTELATÓRIAS
- Protocolo de Medidas Cautelares. Conselho do Mercado Comum
(Mercosul). Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n!1192, de 15 de dezembro de 1995

5663

MENSALIDADE ESCOLAR
- Reajuste.
Medida Provisória n!! 1.228, de 14 de dezembro de 1995

5534

MERCADO DE CAPITAIS
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.215, de 12 de dezembro de 1995

5467

MERCADO FINANCEIRO
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'l 1.215, de 12 de dezembro de 1995

5467

MERCOSUL
-

-

Protocolo de Medidas Cautelares. Conselho do Mercado Comum
(Mercosul). Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo nº 192, de 15 de dezembro de 1995
Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul
- Protocolo Adicional. Protocolo de Ouro Preto. Texto- Aprovação.
Decreto Legislativo n Q 188, de 15 de dezembro de 1995

5663

5659

MILITAR
-

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.
Medida Provisória n" 1.246, de 14 de dezembro de 1995
Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n Q 1.230, de 14 de dezembro de 1995

5615
5539

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÃO FEDERALE REFORMADOESTADO
-

Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n~ 9.183, de 20 de dezembro de 1995
Lei n ~ 9.222, de 22 de dezembro de 1995

5557
5394

MINISTÉRIO DAAERONÃUTICA
-

Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
Lei n~ 9.146, de 13 de dezembro de 1995
Lei nl! 9.219, de 22 de dezembro de 1995
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5325
5391

5767
Crédito Suplementar.
Lei n'! 9.161, de 14 de dezembro de 1995

5338
5341
5351
5351

Lei n'!. 9.164, de 19 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.175, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'! 9.176, de 20 de dezembro de 1995
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMA AGRÁRIA

-

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização -Criação.
Medida Provis6ria no:! ].220, de 14 de dezembro de 1995

5478

-

Operação fínanceira. Projeto de Desenvolvimento da Bovinocultura
do Leite.
Resolução n'.! 75, de 15 de dezembro de 1995

5700

-

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adicional.
Lei n!l9.252, de 28 de dezembro de 1995

5459

MINISTÉRIO DA C1I1:NCIAE TECNOLOGIA

-

Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n' 9.155, de 14 de dezembro de 1995

5333

MINISTÉRIO DA CULTURA

-

Orçamento. Crédito Suplementar.

-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
Lei n 2 9.225, de 22 de dezembro de 1995

-

Orçamento Fiscal

Lei nf!. 9.214, de 22 de dezembro de 1995

"."...............

5387
5397

Crédito Adicional.
Lei n!! 9.232, de 22 de dezembro de 1995

5403

Crédito Suplementar.
Lei nf!. 9.181, de 20 de dezembro de 1995..........................................
Lei nf!.9.225, de 22 de dezembro de 1995

5356
5397

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

-

Orçamento. Crédito Suplementar.
Lei nº 9.162, de 14 de dezembro de 1995
Lei n' 9.214, de 22 de dezembro de 1995
Lei n 2 9.236, de 22 de dezembro de 1995

"............................

5339
5387
5408
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5768
-

-

Orçamento da Seguridade Social
Crédito Especial.
Lei n u9.200, de 22 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei n'2 9.145, de 12 de dezembro de 1995
Lei n'2 9.217, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'2 9.225, de 22 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
Lei n'2 9.180, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'29.205, de 22 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei n'2 9.195, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'! 9.206, de 22 de dezembro de 1995
Lei nf! 9.218, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.225, de 22 de dezembro de 1995

.

5375

.
.
.

5324
5390
5397

.

5355
5379

.
.
.

5370
5380
5391
5397

..

"

.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Cargo em comissão - Criação.
Medida Provisória n" 1.221, de 14 de dezembro de 1995
.
- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adicional.
Lei n a 9.193, de 22 de dezembro de 1995
.
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
- Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adicional.
Lei n u 9.251, de 28 de dezembro de 1995
- Orçamento Fiscal
Crédito Adicional.
Lei n!!9.251, de 28 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei n f! 9.241, de 26 de dezembro de 1995
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
- Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
Lei n!! 9.152, de 13 de dezembro de 1995
Lei nf! 9.202, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'-'- 9.227, de 22 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

.

5367

5458

5458

5458
.

5415

.
.
.

5330
5376
5398

5769
Crédito Suplementar.
Lei n 2 9.150, de 13 de dezembr~ de
Lei n!l9.151, de 13 de dezembro de
Lei n!.'. 9.153, de 13 de dezembro de
Lei n'l 9.177, de 20 de dezembro de
Lei n!.! 9.179, de 20 de dezembro de
Lei n" 9.184, de 20 de dezembro de
Lei n'!. 9.228, de 22 de dezembro de

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

5329
5329
5331
5352
5354
5358
5399

MINISTÉRIO DA MARINHA
-

Quadro de Oficiais.

Lei n'l 9.247, de 26 de dezembro de 1995

..

5422

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
-

Orçamento da Seguridade Social
Crédito Especial.
Lei n" 9.231, de 22 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei n!! 9.186, de 20 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.204, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.211, de 22 de dezembro de 1995. ..

5402
,.............
"................

5360
5378
5384

MINISTÉRIO DASAÚDE
-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

Lei nº 9.220, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.243, de 26 de dezembro de 1995

5392
5417

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
-

Gratificação de Desempenho Diplomático. Criação.

Medida Provisória nº 1.225, de 14 de dezembro de 1995
-

5501

Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
Lei nº 9.167, de 20 de dezembro de 1995

5344

Crédito Suplementar.
Lei n a 9.203, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.221, de 22 de dezembro de 1995

5377
5393
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5770
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
- Orçamento Fiscal Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
Lei n'! 9.178, de 20 de dezembro de 1995

5353

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL (extinto)
- Orçamento da Seguridade Social Crédito Suplementar.
Lei n!! 9.157, de 14 de dezembro de 1995
;..............

5335

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
- Orçamento. Crédito Especial
Lei n' 9.213, de 22 de dezembro de 1995
- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n' 9.208, de 22 de dezembro de 1995
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HfDRICOS E DA
AMAZÔNlALEGAL
- Orçamento Fiscal
Crédito Adicional.
Lei n!! 9.141, de 7 de dezembro de 1995
Lei n!!9.209, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.234, de 22 de dezembro de 1995
Lei n~ 9.235, de 22 de dezembro de 1995

5386
5382

5320
5382
5405
5407

Crédito Suplementar.
Lei n" 9.230, de 22 de dezembro de 1995

5401

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
-

Orçamento. Crédito Adicional.
Lei n~ 9.194, de 22 de dezembro de 1995

5369

Orçamento Fiscal Crédito Suplementar.
Lei u" 9.198, de 22 de dezembro de 1995
Lei n~ 9.230, de 22 de dezembro de 1995

5373
5401

MINISTÉRIO DO TRABALHO
-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
Lei n' 9.190, de 20 de dezembro de 1995
Lei n" 9.211, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.212, de 22 de dezembro de 1995
"
" .."........
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5364
5384
5385

5771
-

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suple-

mentar.
Lei nQ 9.169, de 20 de dezembro de 1995
Lei n lJ 9.171. de 20 de dezembro de 1995
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
-

5346
5347

Orçamento Fiscal
Crédito Adicional.
Lei n 2 9.141, de 7 de dezembro de 1995
Crédito Especial.
Lei n' 9.174, de 20 de dezembro de 1995
Lei n 2 9.229, de 22 de dezembro de 1995
Lei n' 9.233, de 22 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei n fl 9.155, de 14 de dezembro de 1995
Lei n fl 9.185, de 20 de dezembro de 1995
Lei n fl 9.233 , de 22 de dezembro de 1995

5320
5350
5400
5404
5333
5359
5404

MINISTÉRIOS
-

Organização.
Medida Provisória n'2I.226, de 14 de dezembro de 1995

5505

N
NOTADO TESOURONACIONAl.
-

Programa Nacional de Desestatização (PND).
Medida Provisória n'l 1.238, de 14 de dezembro de 1995 (publicada
noDO deIã de dezembro de 1994)
Retificada naDO de 20 de dezembro de 1995.

5586
5716

PNTN ver NOTADOTESOURO NACIONAl.

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCElRA
-

Empréstimo externo. Brasil. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Projeto de Desenvolvimento da
Bovinocultura do Leite.
Resolução n'l 75, de 15 de dezembro de 1995

5700
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5772
-

Empréstimo externo. Companhia Estadual de Energia Elétrica
(CEEE).Usina Tennelétrica de Candiota IH - Unidade I. União
Federal. Obrigação financeira - Assunção.
Lei n!! 9.143, de 8 de dezembro de 1995 .

5322

-

Empréstimo externo. Empréstimo interno. Estados, Distrito Federal e Municípios. Normas.
Resolução nlJ. 69, de 14 de dezembro de 1995

5681

-

Empréstimo externo. Estado da Bahia. Programa de Saneamento
Ambiental de Salvador e Entorno da Bahia de Todos os Santos.
Resolução n!! 72, de 15 de dezembro de 1995 ...."...........................

5696

-

Empréstimo externo. Estado de Sergipe. Projeto de Alívio à Pobreza
Rural no Estado de Sergipe.
Resolução nlJ. ~O. de 7 de dezembro de 1995

5665

-

-

-

-

Empréstimo externo. Estado do Ceará. Projeto de Combate à Pobreza Rural no Ceará.
Resolução n Q 61, de 7 de dezembro de 1995
Empréstimo externo. Estado do Rio de Janeiro. Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro.
Resolução n Q 63, de 7 de dezembro de 1995
Empréstimo interno. Estado do Maranhão. Projeto de Desenvolvimento da Região sob influência da Estrada de Ferro Carajés.
Resolução n Q 62, de 7 de dezembro de 1995
Empréstimo interno. Estado do Piauí. Dívida - Reescalonamento.
Resolução n'! 68, de 13 de dezembro de 1995
Estados. Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal.
Resolução n Q 70, de 14 de dezembro de 1995

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
- Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervisão.
Lei n 2 9.215, de 22 de dezembro de 1995

5667

5670

5669
5693
5693

5388

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito adicional.
Lei n'! 9.121, de 30 de outubro de 1995 (publicada no DO de 31 de
outubro de 1995 e retifiicada no DO de 29 de dezembro de

1995)
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Lei n 29.252, de 28 de dezembro de 1995

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.l):5745-5794, dez. 1995.

5715

5459

5773
Ministério da Fazenda.

-

Lei n!! 9.193, de 22 de dezembro de 1995

5367

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Lei n" 9.251, de 28 de dezembro de 1995

5458

Crédito Especial.
Ministério da Educação e do Desporto.

-

Lei nf! 9.200, de 22 de dezembro de 1995

5375

Ministério da Previdência e Assistência Social
Lei n" 9.231, de 22 de dezembro de 1995
".......................

5402

Senado Federal.
Lei n" 9.147, de 13 de dezembro de 1995

5326

Crédito Suplementar
Câmara dos Deputados.
Lei n" 9.173, de 20 de dezembro de 1995
Ministério da Cultura.
Lei n'2 9.225, de 22 de dezembro de 1995
"
Ministério da Educação e do Desporto,
Lei n'l 9,145, de 12 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.217, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.225, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Lei n\!. 9.186, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'.!. 9.204, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.211, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Saúde.
Lei n'l 9.220, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.243, de 26 de dezembro de 1995 .,

,

5349
,"",

,.........

".........................

Ministério do Trabalho.
Lei n 'l 9.169, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'2 9.171, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'2 9.190, de 20 de dezembro de 1995

5324
5390
5397
5360
5378
5384

,.......

Ministério de Minas e Energia.
Lei n'2 9.178, de 20 de dezembro de 1995 .
Ministério do Bem-Estar Social (extinto).
Lei n"9.157, de 14 de dezembro de 1995

5397

5392
5417
5353

"...........

5335
5346
5347
5364
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5774
Lei n!!9.211, de 22 de dezembro de 1995..........................................
Lei n'l 9.212, de 22 de dezembro de 1995

5384
5385

Órgãos Diversos.
Lei n'l 9.216, de 22 de dezembro de 1995

5389

ORÇAMENTO DA UNIÃo ver UNIÃo FEDERAL

-

Orçamento.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

-

Empresa Estatal
Crédito Especial.
Lei n'l 9.201, de 22 de dezembro de 1995
Lei n' 9.244, de 26 de dezembro de 1995

5376
5417

Crédito Suplementar.
Lei n'<9.191, de 20 de dezembro de 1995
Lei n" 9.199, de 22 de dezembro de 1995

5365
5374

ORÇAMENTO FISCAL

-

Crédito adicional. União Federal.
Lei n'! 9.121, de 30 de outubro de 1995 (publicada no DO de 31
de outubro de 1995 e republicada no DO de 29 de dezembro
de 1995)

5715

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Lei nfJ. 9.252, de 28 de dezembro de 1995

5459

Ministério da Cultura.
Lei n'l9.232, de 22 de dezembro de 1995

5403

Ministério da Fazenda.

Lei n'2 9.193, de 22 de dezembro de 1995

5367

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Lei n'2 9.251, de 28 de dezembro de 1995

5458

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
Lei n'2 9.141, de 7 de dezembro de 1995
Lei n!.! 9.209, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!!9.234, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'l9.235, de 22 de dezembro de 1995

5320
5382
5405
5407
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5775
Ministério dos Transportes.
Lei n Q 9.141, de 7 de dezembro de 1995
-

Crédito Especial
Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.
Lei n Q 9.223, de 22 de dezembro de 1995
.

5395

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Lei n'l 9.156, de 14 de dezembro de 1995

.

5334

Justiça Eleitoral.
Lei n'1 9.142, de 7 de dezembro de 1995
Lei n 2 9.210, de 22 de dezembro de 1995

.
.

5321
5384

Ministério da Aeronáutica.
Lei nQ 9.146, de 13 de dezembro de 1995
Lei n" 9.219, de 22 de dezembro de 1995

.
.

5325
5391

Ministério da Educação e do Desporto.
Lei n!! 9.180, de 20 de dezembro de 1995
Lei n!! 9.205, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!? 9.218, de 22 de dezembro de 1995

..
..
..

5355
5379
5391

Ministério da Justiça.
Lei n!1 9.152, de 13 de dezembro de 1995
Lei n!19.202, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!1 9.227, de 22 de dezembro de 1995

..
..
..

5330
5391
5398

Ministério das Relações Exteriores.
Lei n!? 9.167, de 20 de dezembro de 1995
Ministério dos Transportes.
Lei n'l 9.174, de 20 de dezembro de 1995
Lei n!? 9.229, de 22 de dezembro de 1995
Lei n!? 9.233, de 22 de dezembro de 1995
Senado Federal.
Lei n!? 9.187, de 20 de dezembro de 1995
-

5320

"

5344

.

"

.
.
..

5350
5400
5404

..

5361

..
.

5327
5328.

Crédito Suplementar
Câmara dos Deputados.
Lei n!? 9.148, de 13 de dezembro de 1995
Lei n'l 9.149, de 13 de dezembro de 1995
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5776
Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.
Lei n!! 9.154, de 14 de dezembro de 1995
.
Lei n u9.189, de 20 de dezembro de 1995
.
Justiça do Trabalho.
Lei n Q 9.226, de 22 de dezembro de 1995
.
Lei n!! 9.242, de 26 de dezembro de 1995 .
Justiça Eleitoral.
Lei n e 9.242, de 26 de dezembro de 1995
.
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Lei n!! 9.183, de 20 de dezembro de 1995
.
Lei n!!9.222, de 22 de dezembro de 1995
.
.
Ministério da Aeronáutica.
Lei n Q 9.164, de 19 de dezembro de 1995
.
Lei n Q 9.175, de 20 de dezembro de 1995
.
..
.
Lei n Q 9.176, de 20 de dezembro de 1995
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Lei n Q 9.155, de 14 de dezembro de 1995
.
Ministério da Cultura.
Lei n.Q 9.181, de 20 de dezembro de 1995
.
.
Lei n Q 9.225, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Educação e do Desporto.
Lei n Q 9.195, de 22 de dezembro de 1995
.
.
Lei n Q 9.206, de 22 de dezembro de 1995
.
Lei n Q 9.225, de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Lei n Q 9.241, de 26 de dezembro de 1995
.
Ministério da Justiça.
Lei n Q 9.150, de 13 de dezembro de 1995
.
Lei n!! 9.151, de 13 de dezembro de 1995
.
.
Lei n" 9.153, de 13 de dezembro de 1995
.
Lei n Q 9.177, de 20 de dezembro de 1995
.
Lei n Q 9.179, de 20 de dezembro de 1995
.
.
Lei n Q 9.184, de 20 de dezembro de 1995
.
Lei n!!9.228, de 22 de dezembro de 1995
Ministério das Relações Exteriores.
Lei n Q 9.203, de 22 de dezembro de 1995
.
..
Lei n!! 9.221, de 22 de dezembro de 1995
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5332
5336
5398
5416
5416
5317
5394
5341
5351
5351
5333
5356
5397
5370
5380
5397
5415
5329
5329
5331
5352
5354
5358
5399
5377
5393

5777
Ministério de Minas e Energia.
Lei n'! 9.178, de 20 de dezembro de 1995.............

Ministério do Exército.
Lei n~ 9.208, de 22 de dezembro de 1995

5353

,................

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
Lei n'! 9.230, de 22 de dezembro de 1995

5382

5401

Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei n Q 9.198, de 22 de dezembro de 1995
Lei n'! 9.230, de 22 de dezembro de 1995

".............

5373
5401

Ministério do Trabalho.
Lei n'2 9.169, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'! 9.171, de 20 de dezembro de 1995.

5436
5347

Ministério dos Transportes.
Lei n<.! 9.155, de 14 de dezembro de 1995
Lei n'l9.185, de 20 de dezembro de 1995
Lei n" 9.233, de 22 de dezembro de 1995

5333
5359
5404

Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervisão.
Lei n" 9.215, de 22 de dezembro de 1995
Órgãos Diversos.
Lei n'"'9.216, de 22 de dezembro de 1995
Presidência da República.
Lei n" 9.182, de 20 de dezembro de 1995.
Lei n'l9.196, de 22 de dezembro de 1995
Lei n" 9.203, de 22 de dezembro de 1995
Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Lei n'l9.188, de 20 de dezembro de 1995
Senado Federal.
Lei n" 9.159, de 14 de dezembro de 1995
".........
Lei n'.! 9.172, de 20 de dezembro de 1995

5388
5389
5356
5371
5377
5362
5336
5346

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
-

Distrito Federal e Territórios. Legislação - Alteração.
Lei n'.! 9.248, de 26 de dezembro de 1995

5426
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5778

p
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
-

Trabalhador.
Medida Provisória n!'. 1.239, de 14 de dezembro de 1995

PATRULHEIRO RODOVIÃRIO FEDERAL
- Gratificação - Criação.
Lei nl.'. 9.166, de 20 de dezembro de 1995

5586

5343

PESSOA DESAPARECIDA
-

Reconhecimento. Atividade política - Participação. Indenização.
Lei n!!9.140, de 4 de dezembro de 1995
"............................

5304

PESSOA FíSICA
-

Imposto de Renda. Legislação - Alteração.
Lei n!!9.250, de 26 de dezembro de 1995

"..................

5442

PESSOA JURíDICA
- Imposto de Renda. Contribuição social. Legislação - Alteração.
Lei n 2 9.249, de 26 de dezembro de 1995
".................

5427

PESSOAL
- Pagamento. Recursos. Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens). Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!! 1.216, de 13 de dezembro de 1995

5468

PISIPASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAçÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- Poder Executivo ver SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL
E DE ORÇAMENTO
pOLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
- Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM).
Lei nf! 9.237, de 22 de dezembro de 1995

5409

PRECATÓRIO
- Liquidação. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Estado de Alagoas.
Resolução nf! 71, de 15 de dezembro de 1995 (publicada no DO de
18 de dezembro de 1995) ....,..........................................................
Republicada no DO de 19 de dezembro de 1995

5694
5712
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5779
Estado do Rio Grande do Sul.
Resolução n'2 66, de 13 de dezembro de 1995

""......

5673

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. CAMPINAS (SP)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n'2185, de 8 de dezembro de 1995

5657

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS. POÇOS DE CALDAS (MG)
- Radiodifusão. Serviço -Execução - Autorização.
Decreto Legislativo n'2186, de 8 de dezembro de 1995

5658

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA. FUNDAÇÃO CULTURAL
MONSENHOR CHAVES. TERESINA (PI)
- Radiodifusão. Serviço - Execução - Autorização.
Decreto Legislativo n'2184, de 8 de dezembro de 1995

5656

o ••

"

.

PRESIDÊ:NCIA DA REPúBLICA
- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n'2 9.182, de 20 de dezembro de 1995
Lei n'2 9.196, de 22 de dezembro de 1995
"....................................
Lei n Q 9.203, de 22 de dezembro de 1995
- Organização.
Medida Provisória n!11.226, de 14 de dezembro de 1995

5356
5371
5377

5505

PRNATIZAÇÃO ver DESESTATIZAÇÃO
PROCEDIMENTO SUMARíSSIMO
- Código de Pr~cesso Civil. Legislação - Alteração.
Lei n!1 9.245, de 26 de dezembro de 1995

"..

5418

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL
- Estados. Operação finenceira - Contratação.
Resolução n'l 70, de 14 de dezembro de 1995

5693

PROGRAMA DE ESTíMULO À REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- Conselho Monetário Nacional.
Medida Provisória n!11.214, de 5 de dezembro de 1995

5465

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
-

Pessoa jurídica. Contribuição.
Medida Provisória n'l 1.237, de 14 de dezembro de 1995

5583
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5780
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PúBLICO (PISIPASEP)
-

Contribuição.
Medida Provisória n'l 1.249, de 14 de dezembro de 1995

5623

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SALVADORE ENTORNO DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS
-

Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução nl! 72, de 15 de dezembro de 1995

5696

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS POPULARES
DO RIO DE JANEIRO.
-

Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução n'! 63, de 7 de dezembro de 1995

.

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!! 1.233, de 14 de dezembro de 1995.
- Nota do Tesouro Nacional- Utilização.
Medida Provisória nf! 1.238, de 14 de dezembro de 1995 (publicada
no DO de 15 de dezembro de 1995)
Retificada no DO de 20 de dezembro de 1995 .

5670

5fi61

5586
5716

PROJETO DE ALíVIO À POBREZA RURAL NO ESTADO DE SERGIPE
-

Operação fínanceíra. Empréstimo externo.
Resolução n!': 60, de 7 de dezembro de 1995

.

5665

PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÃ
-

Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução n" 61, de 7 de dezembro de 1995

.

5667

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA DO LEITE
-

Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução n!l 75, de 15 de dezembro de 1995

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DAREGIÃO SOB INFLUÊNCIA DA
ESTRADA DE FERRO CARAJÃS
- Operação financeira. Empréstimo interno.
Resolução n" 62, de 7 de dezembro de 1995 .

5700

5669

PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONSELHO DO MERCADO
COMUM (MERCOSUL)
-

Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n!': 192, de 15 de dezembro de 1995 ...
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5663

5781

Q
QUADRO DE OFICIAIS
-

Marinha.
Lei n~ 9.247, de 26 de dezembro de 1995

5422

.

QUADRO DE OFICWS POLICIAIS MILITARES (QOPM) .
-

Distrito Federal.
Lei n!!. 9.237, de 22 de dezembro de 1995

.

5409

R
RÁDIO CANOINHAS LTDA. FLORIANÓPOLIS (SC)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n!!. 174, de 7 de dezembro de 1995

5650

RÁDIO COMUNICADORA FM LTDA. SÃO GONÇALO (RJ)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização -Renovação.
Decreto Legislativo n 2177, de 7 de dezembro de 1995

5652

RÁDIO CRISTÃ EDUCATIVA LTDA. PIRES DO RIO (GO)

-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'l 170, de 6 de dezembro de 1995

5647

RÁDIO CULTURA DE MARINGÁ LTDA. MARINGÁ (PR)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'l 162, de 30 de novembro de 1995

5641

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DO RIO DE JANEIRO LTDA.
RIO DE JANEIRO (RJ)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'.! 183, de 8 de dezembro de 1995

5656

RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINBO LTDA. CARAZINBO
(RS)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n'.! 150, de 30 de novembro de 1995 ....

5633

-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo no:! 151, de 30 de novembro de 1995

5634
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5782
RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE TAPERA LTDA. TAPERA (RS)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n c 164, de 6 de dezembro de 1995

,...........

RÁDIO E TELEVISÃO JAROBÁ LTDA. CASCAVEL (PR)
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo ui!154, de 30 de novembro de 1995

5643

5636

RÁDIO E TV PORTOVISÃO LTDA. PORTO ALEGRE (RS)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n!! 163, de fi de dezembro de 1995

5642

RÁDIO EMISSORA DA BARRA LTDA. BARRA BONITA (SP)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n!!141, de 30 de novembro de 1995

5627

RÁDIO FELIZ DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA LTDA. SANTO ANTONIO DE PÁDUA (RJ)
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
"........
Decreto Legislativo ui! 143, de 30 de novembro de 1995

5628

RÁDIO GLOBO IJuí LTDA. IJuí (RS)
- Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n!! 181, de 7 de dezembro de 1995

5654

.

RÁDIO IMIGRANTES DE TURVO LTDA. TURVO (SC)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n!!157, de 30 de novembro de 1995

5638

RÁDIO ITABERAí LTDA. ITARERAí (GO)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'2172, de 6 de dezembro de 1995

..

RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA. INDAlATUBA (SP)
- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n'2147, de 30 de novembro de 1995

5648

5631

RÁDIO MENINA LTDA. OLíMPIA (SP)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n!!176, de 7 de dezembro de 1995
Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'l 165, de 6 de dezembro de 1995 .....".............
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5651
5643

5783
RÁDIO MORRO VERDE LTDA MAIRI (BA)
- Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n~ 144, de 30 de novembro de 1995

5629

RÁDIO NOVO SOM DE BARRA BONITA LTDA BARRA BONITA (SP)
-

Radiodifusão. Serviço -Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo ~Q 175, de 7 de dezembro de 1995

5650

RÁDIO PRlNCESINHA DO NORTE LTDA MIRACEMA (RJ)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n!! 146, de 30 de novembro de 1995

,

5630

RÁDIO REPÓRTER LTDA. IJUí (RS)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n 2142, de 30 de novembro de 1995

5629

RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA JOAÇABA (SC)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n Q 145, de 30 de novembro de 1995

5630

RÁDIO TAPEJARA LTDATAPEJARA (RS)
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo nº 179, de 7 de dezembro de 1995

5653

RÁDIO TV DO AMAZONAS S.A BOA VISTA (RR)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'!.149, de 30 de novembro de 1995

5632

RÁDIO TV DO AMAZONAS S.A. MACAPÁ (AP)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n IJ 153, de 30 de novembro de 1995 ..,

..

5635

RADIODIFUSÃO
Serviço - Autorização - Renovação
Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo Ltda. Passo Fundo
(RS).

Decreto Legislativo n'!.148, de 80 de novembro de 1995
- Fundação Expansão Cultural. Manhuaçu (MG).
Decreto Legislativo n'!.166, de 6 de dezembro de 1995
Gazeta Comunicações Ltda. Santa Cruz do Sul (RS).
Decreto Legislativo n IJ159, de 30 de novembro de 1995

5632
5644
5639

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5784
Rádio Canoinhas Ltda. Florianópolis (SC).
Decreto Legislativo n Q 174, de 7 de dezembro de 1995
Rádio Comunicadora FM Ltda. São Gonçalo (RJ).
Decreto Legislativo n 2177, de 7 de dezembro de 1995
Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Carazinho (RS)
Decreto Legislativo n" 150, de 30 de novembro de 1995 .
Rádio Emissora da Barra Ltda. Barra Bonita (SP).
Decreto Legislativo no:! 141, de 30 de novembro de 1995
Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda. Indaiatuba (SP).
Decreto Legislativo n~ 147, de 30 de novembro de 1995
.
Rádio Menina Ltda. Olímpia (SP).
Decreto Legislativo n" 176, de 7 de dezembro de 1995
Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda. Barra Bonita (SP):
Decreto Legislativo n!! 175, de 7 de dezembro de 1995
Rádio Repórter Ltda. Ijuí (RS).
Decreto Legislativo n ~ 142, de 30 de novembro de 1995
Rádio Sociedade Catarinense Ltda. .Ioaçaba (SC).
Decreto Legislativo n Q 145, de 30 de novembro de 1995
Radiodifusora Siriema Ltda. Guaíra (PR).
Decreto Legislativo nº 158, de 30 de novembro de 1995 ....
Stéreo Rádio FM de Ituverava Ltda. Ituverava (SP).
Decreto Legislativo n" 178, de 7 de dezembro de 1995 .

.

5650

.

5652
5633
5627
5631

.

5651

.

5650

..

5628

..

5630

Serviço - Concessão.
Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa da Região dos Lagos. Cabo Frio (RJ).
Decreto Legislativo n'2168, de 6 de dezembro de 1995
..
Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná. Guarapuava (PR).
Decreto Legislativo n f2 155, de 30 de novembro de 1995
..
Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa. Viçosa

5939
5652

5645

5636

(MG).

Decreto Legislativo nf! 156, de 30 de novembro de 1995
..
Fundação Universidade de Maringá. Maringá (PR).
Decreto Legislativo n Q 171, de 6 de dezembro de 1995
.
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, Joinville e Lages (SC).
Decreto Legislativo n'2169, de 6 de dezembro de 1995
.
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5637
5648

5646

5785
Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas CSP).
Decreto Legislativo n'!.185, de 8 de dezembro de 1995

.

5657

.

5654

Rádio Globo Ijuí Lida. Ijuí (RS).
Decreto Legislativo n'J 181, de 7 de dezembro de 1995

Rádio Morro Verde Ltda. Mairi (BA).
Decreto Legislativo n'J 144, de 30 de novembro de 1995 ....
Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. Viçosa (MG).
Decreto Legislativo n Q 182, de 7 de dezembro de 1995

5629
.

5655

Serviço - concessão - Renovação
Empresa Paulista de Televisão Ltda. Campinas (SP).
Decreto Legislativo n'!.167, de 6 de dezembro de 1995

5645

Empresa Paulista de Televisão Ltda. Ribeirão Preto (SP).
Decreto Legislativo n" 187, de 8 de dezembro de 1995

5658

Fundação TV Minas - Cultural e Educativa. Belo Horizonte (MG).
Decreto Legislativo nº 173, de 6 de dezembro de 1995
.
Rádio Cristã Educativa Ltda. Pires do Rio (GO).
Decreto Legislativo nº 170, de 6 de dezembro de 1995
Rádio Cultura de Maringá Ltda. Maringá (PR).
Decreto Legislativo n!!162, de 30 de novembro de 1995

5649
5647

..

5641

Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda. Rio de
Janeiro (RJ).
Decreto Legislativo n" 183, de 8 de dezembro de 1995
..

5656

Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Carazinho CRS).
Decreto Legislativo n!!151, de ao de novembro de 1995

.

5634

.

5643

.

5636

Rádio e Televisão Gazeta de Tapera Ltda. Tapera (RS).
Decreto Legislativo n!!164, de 6 de dezembro de 1995
Rádio e Televisão Jarobá Ltda. Cascavel (PR).
Decreto Legislativo n I! 154, de ao de novembro de 1995

Rádio e TV Portovisão Ltda. Porto Alegre (RS).
Decreto Legislativo nl!163, de 6 de dezembro de 1995
.
Rádio Feliz de Santo Antonio de Pádua Ltda. Santo Antonio de
Pádua (RJ).
Decreto Legislativo nl! 143, de 30 de novembro de 1995
Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. Turvo (SC).
Decreto Legislativo n" 157, de ao de novembro de 1995 ....

5642

5628
5638
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5786
Rádio Itaberaí Ltda. Itaberaí (GO),
Decreto Legislativo n'!.172, de 6 de dezembro de 1995
Rádio Menina Ltda. Olímpia (SP).
Decreto Legislativo n 2165, de 6 de dezembro de 1995
Rádio Princesinha do Norte Ltda. Miracema (RJ).
Decreto Legislativo n!l 146, de 30 de novembro de 1995
Rádio 'Iapejara Ltda.Tapejara (RS).
Decreto Legislativo n!! 179, de 7 de dezembro de 1995
Rádio TV do Amazonas S.A. Boa Vista (RR).
Decreto Legislativo n 2149, de 30 de novembro de 1995
Rádio TV do Amazonas S.A. Macapá (AP).
DecretoLegislativo n!! 153, de 30 de novembro de 1995

-

5648
5643
5630
5653
"

5632
5635

Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. Barra Mansa (RJ).
Decreto Legislativo nl! 180, de 7 de dezembro de 1995

5654

Televisão Cruz Alta Ltda.Cruz Alta (RS).
Decreto Legislativo n!! 152, de 30 de novembro de 1995

5634

TV Jornal do Commercio Ltda. Recife (PE).
Decreto Legislativo n'2160, de 30 de novembro de 1995
Serviço - Execução - Autorização
Governo do Estado da Paraíba. Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão. João Pessoa (PB).
Decreto Legislativo n!! 161, de 30 de novembro de 1995
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Poços de Caldas (MG).
Decreto Legislativo n l! 186, de 8 de dezembro de 1995
Prefeitura Municipal de Teresina. Fundação Cultural Monsenhor
Chaves. Teresina (PI).
Decreto Legislativo n!! 184, de 8 de dezembro de 1995

5640

5641
5658

5656

RÁDIODIFUSORA SIRIEMA LTDA. GUAíRA (PR)

REAL
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n!! 158, de 30 denovembro de 1995

5639

Plano. Obrigações financeiras. Correção monetária.
Medida Provisória n!!1.240, de 14 de dezembro de 1995 ...

5591

REITOR
- Nomeação. Dirigente. Legislação - Alteração.
Lei n" 9.192, de 21 de dezembro de 1995
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5365

5787
REMUNERAÇÃO
- Servidor público civil. Militar. Pagamento. Data.
Medida Provisória n 21.230, de 14 de dezembro de 1995

5539

RESPONSABILIDADE SOLIDÃRIA
-

Sistema financeiro nacional.
Medida Provisória n 121.218, de 14 de dezembro de 1995

5470

Acordo de Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear.
Brasil. Texto -Aprovação.
Decreto Legislativo n!!190, de 15 de dezembro de 1995

5661

RÚSSIA
-

s
SANEAMENTO AMBIENTAL
-

Programa. Salvador (BA), Operação financeíra.
Resolução n'2 72, de 15 de dezembro de 1995

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar
Lei riº 9.188, de 20 de dezembro de 1995

5696

.

SEGURIDADE SOCIAL
- Organização. Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.224, de 14 de dezembro de 1995
- Servidor público civil. Contribuição social.
Medida Provisória n!? 1.234, de 14 de dezembro de 1995
SEGURO DESEMPREGO
- Recursos. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!? 1.224, de 14 de dezembro de 1995

5362

5499
5572

5499

SENADO FEDERAL
-

Orçamento. Crédito Suplementar.
Lei n Q 9.170, de 20 de dezembro de 1995

5347

-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Especial.
Lei n" 9.147, de 13 de dezembro de 1995

5326
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5788
-

Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
Lei n!! 9.187, de 20 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
Lei n!! 9.159, de 14 de dezembro de 1995
Lei n'! 9.172, de 20 de dezembro de 1995 ..

5361

5336
5348

SERVIDOR PúBLICO
-

Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
(PIS/Pasep) - Contribuição.
Medida Provisória n!!1.249, de 14 de dezembro de 1995

5623

SERVIDOR PúBLICO CIVIL
-

-

Isonomia salariaL
Medida Provisória n'! 1.223, de 14 de dezembro de 1995
Remuneração. Pagamento. Data.
Medida Provisória n'l 1.230, de 14 de dezembro de 1995
Remuneração. Vantagem pessoal - Extinção. Lei dos Quintos.
Décimos - Criação.
Medida Provisória n Q 1.231, de 14 de dezembro de 1995
Seguridade Social. Contribuição social.
Medida Provisória n Q 1.234, de 14 de dezembro de 1995

5488
5539

5540
5572

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
-

Organização.
Medida Provisória n Q 1.232, de 14 de dezembro de 1995

.

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
- Organização.
Medida Provisória n" 1.232, de 14 de dezembro de 1995........

5547

5547

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
-

Reestruturação. Programa. Conselho Monetário Nacional.
Medida Provisória n Q 1.214, de 5 de dezembro de 1995

5465

-

Responsabilidade solidária.
Medida Provisória n<:! 1.218, de 14 de dezembro de 1995

5470

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
-

Real- Plano. Medidas complementares.Correção Monetária.
Medida Provisória n!!1.240, de 14 de dezembro de 1995
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5591

5789
SISTEMA úNICO DE SAúDE (SUS)
- Financiamento. Serviços assistenciais. Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Medida Provisória n'! 1.213, de 30 de novembro de 1995
Medida Provisória n'.l.1.248, de 14 de dezembro de 1995

5463
5621

SOCIEDADE DE TELEVISÃO SUL FLUMINENSE LTDA. BARRAMANSA(RJ)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'l. 180, de 7 de dezembro de 1995

5654

SOCIEDADE RÃDIO MONTANHESA LTDA. VIÇOSA (MG)
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n'.l.182, de 7 de dezembro de 1995

5655

STÉREO RÃDIO FM DE ITUVERAVALTDA. ITUVERAVA(SP)
-

Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n'.l.178, de 7 de dezembro de 1995

5652

SUS ver SISTEMA úNIco DE SAúDE

T
TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
-

Criação.
Medida Provisória n'11.219, de 14 de dezembro de 1995

5474

TELECOMUNICAÇÃO
- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação
Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo Ltda. Passo Fundo
(RS).

Decreto Legislativo n'2148. de 30 de novembro de 1995 ..,

5632

Fundação Expansão Cu~tura1. Manhuaçu (MG).
Decreto Legislativo n Q 166, de 6 de dezembro de 1995 """"............

5644

Gazeta Comunicações Ltda. Santa Cruz do Sul (RS).
Decreto Legislativo n Q 159, de 30 de novembro de 1995

5639

Rádio Canoinhas Ltda. Florianópolis (SC).
Decreto Legislativo n'2174. de 7 de dezembro de 1995 """""""",,..

5650

Rádio Comunicadora FM Ltda. São Gonçalo (RJ).
Decreto Legislativo n Q 177, de 7 de dezembro de 1995 """"............

5652
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5790
Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Carazinho (RS).
Decreto Legislativo n!!150, de 30 de novembro de 1995
"..........
Rádio Emissora da Barra Ltda. Barra Bonita (SP).
Decreto Legislativo n" 141, de 30 de novembro de 1995
Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda. Indaiatuba (SP).
Decreto Legislativo n!! 147, de 30 de novembro de 1995
Rádio Menina Ltda. Olímpía (SP).
Decreto Legislativo n!! 176, de 7 de dezembro de 1995
Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda. Barra Bonita (SP).
Decreto Legislativo n!! 175, de 7 de dezembro de 1995
Rádio Repórter Ltda. Ijuí (RS).
Decreto Legislativo n Q 142, de 30 de novembro de 1995
Rádio Sociedade Catarinense Ltda. Joaçaba (SC).
Decreto Legislativo n'!.145, de 30 de novembro de 1995
Radiodifusora Siriema Ltda. Guaíra (PR).
Decreto Legislativo n'!.158, de 30 de novembro de 1995 ..

-

-

Stéreo Rádio FM de ltuverava Ltda. Ituverava (SP).
Decreto Legislativo n'!.178, de 7 de dezembro de 1995
Radiodifusão. Serviço - Execução - Autorização
Governo do Estado da Paraíba. Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão. João Pessoa (PB).
Decreto Legislativo n'!.161, de 30 de novembro de 1995
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Poços de Caldas (MG).
Decreto Legislativo n'!.186, de 8 de dezembro de 1995 ......"............
Prefeitura Municipal de Teresina. Fundação Cultural Monsenhor
Chaves. Teresina (Pl).
Decreto Legislativo n'!.184, de 8 de dezembro de 1995
Radiodifusão. Serviço - Concessão
Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa da Região dos Lagos. Cabo Frio (RJ)
Decreto Legislativo nl!168, de 6 de dezembro de 1995
Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná. Guarapuava (PR).
Decreto Legislativo n '!.155, de 30 de novembro de 1995
Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa. Viçosa

5633
5627
5631
5651
5650
5628
5630
5639
5652

5641
5658

5656

5645

5636

(MG).

Decreto Legislativo nl! 156, de 30 de novembro de 1995 ."...............
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5637

5791
Fundação Universidade de Maringá. Maringá (PR).
Decreto Legislativo n'.!. 171, de 6 de dezembro de 1995

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianõpolis, Joinville e Lages (SC).
Decreto Legislativo n" 169, de 6 de dezembro de 1995
Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas (SP).
Decreto Legislativo n~ 185, de 8 de dezembro de 1995
Rádio Globo Ijuí Lida. Ijuí (RS).
Decreto Legislativo n'.!.181. de 7 de dezembro de 1995
Rádio Morro Verde Ltda. Mairi (BM.
Decreto Legislativo n'l 144, de 30 de novembro de 1995

Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. Viçosa (MG).
Decreto Legislativo n'l 182, de 7 de dezembro de 1995
-

5648

5646
5657

5654
5629
5655

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação
Empresa Paulista de Televisão Ltda. Campinas (SP).
Decreto Legislativo n~ 167, de 6 de dezembro de 1995 ...

5645

Empresa Paulista de Televisão Ltda. Ribeirão Preto (SP).
Decreto Legislativo n'2187, de 8 de dezembro de 1995

5658

Fundação TV Minas -Cultural e Educativa. Belo Horizonte (MG).
Decreto Legislativo n'2173, de 6 de dezembro de 1995

5649

Rádio Cristã Educativa Ltda. Pires do Rio (GO).
Decreto Legislativo no:! 170, de 6 de dezembro de 1995

5647

Rádio Cultura de Maringá Ltda. Maringá (PR1.
Decreto Legislativo no:! 162, de 30 de novembro de 1995

5641

Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda. Rio de
Janeiro (RJ).
Decreto Legislativo n Q 183, de 8 de dezembro de 1995

5656

Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Caraeinho (RS).
Decreto Legislativo no:! 151, de 30 de novembro de 1995

5634

Rádio e Televisão Gazeta de Tapera Ltda. Tapera (RS).
Decreto Legislativo no:! 164, de 6 de dezembro de 1995

5643

Rádio e Televisão Jarobá Ltda. Cascavel (PR).
Decreto Legislativo n'2154, de 30 de novembro de 1995

5636

Rádio e TV Portovisão Ltda. Porto Alegre (RS).
Decreto Legislativo n Q 163, de 6 de dezembro de 1995

5642
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5792
Rádio Feliz de Santo Antonio de Pádua Ltda. Santo Antonio de
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DECRETOS

DECRETO N' 1.724, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Fixa alíquotas do Imposto de Importação,
incidentes sobre produtos originários e procedentes dos Estados Partes do Mercosul, dando eficácia no plano interno ao' Regime de
Adequação Final à União Aduaneira.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1', c.c o art. 150, § 1º, todos da
Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção,
promulgado pelo Decreto n' 350, de 21 de novembro de 1991, nas
Decisões n's 5/94 e 24/94 do Conselho do Mercado Comum, na Reso- .
lução n" 487/94 do Grupo Mercado Comum e no art. 3' da Lei n" 3.244,
de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo
Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei n" 8.085,
de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:

Art. l' Aplicam-se as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação constantes do anexo a este decreto aos produtos nele relacionados, quando originários e procedentes da Argentina, do Paraguai ou do Uruguai, observado o disposto no Decreto n? 1.568, de 21
de julho de 1995.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

o anexo está publicado no DO de 5.12.95, pág. 19986.

DECRETO N' 1.725, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 2, entre Brasil e
Uruguai, de 1'1 de setembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo
Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n' 66, de
16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de
Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em l' de
setembro de 1995, em Montevidéu, o vigésimo Protocolo Adicional
ao Acordo de Complementação Econômica n' 2, entre Brasil e
Uruguai.
DECRETA:
Art. l' O Vigésimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n' 2, entre Brasil e Uruguai, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

5797
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 5.12.95, pág. 19989.

DECRETO N' 1.726, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Institui Comissão lnterministerial para
sistematizar as informações sobre os corredores de transporte bioceânicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica instituída Comissão Interministerial para sistematizar as informações dos diversos grupos e comissões existentes
sobre os corredores de transporte bioceânicos, com as seguintes
atribuições:
I - acompanhar e desenvolver um enfoque integrado sobre os
estudos técnico-setoriais;
II - analisar as alternativas existentes sob os aspectos técnico
e político;
III - definir metas estratégicas e parâmetros que orientem os
grupos e as comissões bilaterais;
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IV decisão.

elaborar recomendações que permitam a tomada de

Art. 2º A Comissão Interministerial será composta por um
representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, que coordenará os trabalhos;
II
III

Ministério das Relações Exteriores;
Ministério dos Transportes;

IV
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
V
VI

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
VII
da Amazônia Legal;
VIII

IX
(Geipot).

Estado-Maior das Forças Armadas;
Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte

Art. 3º Os membros da comissão e respectivos suplentes serão
indicados pelos titulares dos órgãos e da entidade, representados e
designados pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República.
Art. 4º A Comissão Interministeria1 poderá, a qualquer tempo,
convidar para suas reuniões técnicos de outros órgãos, cuja área de
atuação, estudo ou pesquisa esteja relacionada ao tema objeto deste
decreto.
Art. 5' A Comissão Interministerial extinguir-se-á no prazo de
120 dias, contado a partir da primeira reunião do Colegiado, data em
que deverá apresentar relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos perante a Câmara de Políticas de Infra-Estrutura, do Conselho
de Governo.
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Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Odacir Klein
Ailton Barcelos Fernandes
Dorothea Werneck
José Serra
Gustavo Krause
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO N' 1.727, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Convoca a X Conferência Nacional de
Saúde e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no parágrafo único do art. 90 da Lei n' 378, de 13 dejaneiro
de 1937,
DECRETA:
Art. l' Fica convocada a X Conferência Nacional de Saúde, a
realizar-se de 12 a 16 de agosto de 1996, em Brasília, sob os auspícios
do Ministério da Saúde.
Art. 2' A Conferência desenvolverá os seus trabalhos sob a
inspiração do tema: "SUS - Construindo um Modelo de Atenção à
Saúde para a Qualidade de Vida".
Art. 3' A Conferência será presidida pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário
Executivo do Ministério da Saúde.
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Art. 4' O Ministro de Estado da Saúde expedirá, mediante
portaria, o Regimento Interno da X Conferência Nacional de Saúde,
a ser elaborado por comissão que, para esse fim, designará.
Art. 5' As despesas com a realização da X Conferência Nacional
de Saúde correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do
Ministério da Saúde.
Art. 6' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene

DECRETO N' 1.728, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a redação do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O parágrafo único do art. 153 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto n' 87.981,
de 23 de dezembro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 153
.
Parágrafo único. O prazo para a selagem, no estabelecimento do importador ou licitante, quando autorizada, será de oito
dias, contado da entrada dos produtos no estabelecimento."
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 1. 729, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1995
Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas em 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O art. 84, item IV, da Constituição e de conformidade com o
disposto no parágrafo único do art. 26 do Decreto nº 57.654, de 20de
janeiro de 1966,
DECRETA:
Art. 1s Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para o
Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1997, que com
este baixa.
Art. 2º O Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
regulará a tributação dos Municípios e dos Institutos de Ensino
destinados à formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, em coordenação com os Ministérios Militares.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lobo
Benedito Onofre Bezerra Leonel
PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO
PARA0
SERVIÇO MILITAR INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1997
1. Introdução
1.1 Finalidade
Regular as condições de Recrutamento dos brasileiros da classe
de 1978, para a prestação do serviço militar inicial nas Forças Armadas no ano de 1997.
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1.2 Legislação
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988;
- Lei nO 4.375, de 17 ago. 64 (LSM), com as modificações da Lei
nO 4.754, de 18 de ago. 65, e dos Decretos-Leis nOs 549, de 24 abro 69,
715, de 30 jul. 69, 899, de 29 set. 69, e 1.786, de 20 maio 80;
- Lei nO 3.282, de 10 out. 57 (Acidente de Conscrito);
- Lei nO 5.292, de 8 jun. 67 (LMFDV), com as modificações das
Leis nOs 5.399, de 20 mar. 68, e 7.264, de 4 dez. 84, e Decreto-Lei
nO 2.059, de 1° set. 83;
- Lei n? 8.239, de 4 out. 91 (LPSA);
- Decreto nO 57.654, de 20 jan. 66 (RLSM), modificado pelos
Decretos n" 58.759, de 28 jun. 66, nO 76.324, de 22 set. 75, nO 93.670,
de 9 dez. 86, nO 627, de 7 ago, 92 (Multa - Ufir) e n" 1.294, de 26 de
out.94;
- Decreto nO 60.822, de 7 jun. 67 (IGISC), modificado pelos
Decretos n? 63.078, de 5 ago. 68, e n? 703, de 22 dez. 92;
- Decreto nO 63.704, de 29 novo 68 (RLMFDV), modificado pelos
Decretos n" 91.206, de 29 abro 85, e n" 1.295, de 26 out. 94;
- Decreto n" 66.949, de 23 jul. 70 (IGCCFA);
- Decreto n" 74.475, de 29 ago, 74 (Extinção Quadro Veterinário);
Portaria n'' 01628/Cosemi, de 7 de junho de 1983 (lGSME);
- Portaria n" 422-SC-5, de 21 fev. 90 (Acidente Conscrito); e
- Portaria n" 02681/Cosemi, de 28 julho de 1992 (RLPSA),
modificada pela Portaria nO 03656/Cosemi, de 21 out. 94.
2. Recrutamento
2.1 Convocação
São convocados à prestação do Serviço Militar Inicial todos os
brasileiros da classe de 1978, e anteriores, ainda em débito com o
Serviço Militar.
2.1.1 Seleção Geral
a) Serão submetidos à Seleção Geral os brasileiros:
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1. residentes em municípios tributários (MT):
pertencentes à classe de 1978, alistados até 30 de abril de
1996;
de classes anteriores, ainda em débito com o Serviço Militar,
alistados até 30 de abril de 1996; e
- Voluntários
2. estudantes do último semestre dos cursos de Institutos de
Ensino (IE) tributários, oficiais ou reconhecidos, de formação de
médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários e os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários (MEDV) formados no 1Q semestre
de 1996, em IE tributários, portadores de Certificados de Alistamento
Militar (CAM) ou de Dispensa de Incorporação (CDI).
3. MFDV, voluntários, com menos de 38 anos de idade, referida
a 31 dez. 96, possuidores de qualquer documento comprobatório de
situação militar, nos termos do RLMFDV (art. 11, § 1º).
4. As mulheres que forem voluntárias, desde que satisfaçam as
condições previstas nos nOs 2) e 3) anteriores e observadas as normas
para aplicação dos Decretos nOs 1.294 e 1.295, de 26 out. 94.
b) Prazos, datas e locais de realização

-

ANEXO I

2.1.2. Considerações Gerais:
a) A apresentação do Certificado de Alistamento Militar (CAM)
constituirá condição indispensável para que o conscrito seja submetido à Seleção.

b) A Seleção será feita de acordo com instruções baixadas pelo
Ministério Militar interessado e compreenderá inspeção de saúde,
testes de seleção, entrevista, apreciação de outros elementos disponíveis e, a critério dos ministros militares, outras provas físicas.

Uma vez satisfeitas estas condições de seleção, os conscritos
serão considerados convocados à incorporação ou matrícula e receberão destino ou constituirão excesso de contingente (RLSM, arts. 50 e74).
c) Para a seleção dos estudantes dos IEMFDV e dos MFDV,
funcionarão Comissões de Seleção Especial (CSE), constituídas de
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elementos das Forças interessadas, sob a responsabilidade da Região
Militar (RM) (RLMFDV, art. 16).
d) O Comando Naval de Brasília, o Comando da 11' Região
Militar e do VI Comando Aéreo Regional deverão, ao informarem suas
necessidades à CSE, de acordo com o § 2' do art. 16 do RLMFDV,
incluir nos efetivos e incorporar, um acréscimo para atendimento das
necessidades do Hospital das Forças Armadas. O HFA deverá informar ao CNB, 11' RM e Comar VI, até 31 de maio do ano da Seleção,
os claros existentes em seu efetivo.
e) O médico, farmacêutico, dentista ou veterinário (MFDV) convocado, que apresentar, até 15 dias antes da data de incorporação,
declaração de que está cursando residência médica ou comprovar que
está freqüentando curso de pós-graduação ou similar, reconhecido
pelo Conselho Federal de Educação, poderá, desde que a disponibilidade de MFDV exceda às necessidades das Organizações Militares
(OM) e a critério dos Comandantes de DN, RM e Comar, obter
adiamento de incorporação, por prazo correspondente à residência
médica ou aos cursos citados. Ao término do adiamento concedido,
terá prioridade de incorporação.

fJ Aspecto de capital importância a observar será o de evitar a
inclusão de indivíduos incompativeis com a vida militar, aí considerando, inclusive, aqueles identificados com o uso indevido de drogas.
Convém, por isso, que, além de uma averiguação a respeito, em todas
as fases de recrutamento, a inspeção de saúde seja tão completa
quanto possível.
g) Com exceção dos casos de incorporação obrigatória de Insubmisso, Desertor e Desistente de Eximido, cujos direitos políticos
tenham sido suspensos (RLSM, art. 80 e art. 244, § único), não é lícito
incluir conscritos no Contingente - tipo de uma organização, para o
fim exclusivo de castigo por ser «refratário» ou sem a conveniente
interpretação do disposto nos arts. 82, 83 e n' 3) do § 3' do art. 98 do
RLSM, os quais não impõem obrigatoriedade de incorporação, mas,
sim, ainda, uma seleção por comparação (pelo art. 83 do RLSM), ou
uma suposição de que O conscrito possui qualidade, ou haja conveniência para a integração do naturalizado, pelos arts. 82 e 98 do
RLSM e letra b) do n? 4.10.1 do IGCCFA.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.

5805
h) O Refratário, o Insubmisso, o Desertor ou o Desistente de
Eximido, cujos direitos políticos tenham sido suspensos, se incorporado, terá de servir 12 (doze) meses, mesmo que a classe com a qual
incorporou venha a servir menos tempo, por decisão ministerial
(IGCCFA), 4.10.1 letra c).
i) O convocado, designado para Incorporação ou Matrícula, que
transferir sua residência, deverá se apresentar no DN, RM ou Comar
de destino, com a maior brevidade possível, a fim de concorrer à
Seleção Complementar (n' 1) do art. 82 do RLSM e letra b) do subitem
4.10.1 das IGCCFA).
j) O convocado, que, após alistado, alegar imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política, para eximir-se de atividades de
caráter essencialmente militar, deverá ser encaminhado, normalmente, à Seleção Geral da Classe. Somente após ter sido considerado
apto naquela Seleção, receberá designação para a prestação de Serviço Alternativo, conforme as normas regnladoras daquele Serviço.
k) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei (art. 5', inciso VIII da Constituição da República Federativa do Brasil).
2.1.3 Distribuição dos Selecionados Aptos
a) O critério de distribuição dos selecionados Aptos pelas OMA
e OFR estará a cargo das Forças Armadas interessadas e será regulado
nas respectivas Instruções Complementares de Convocação (ICC).
b) A majoração dos conscritos selecionados e julgados Aptos
deverá constar das ICC de cada Força Singular, cabendo ao respectivo
Ministro Militar definir os casos especiais e os percentuais da referida
majoração, adequada aos mesmos. Nos Municípios Tributários (MT)
de mais de uma Força, a majoração para a Marinha e a Aeronáutica
deverá ser compatível com as necessidades de incorporação sem
prejudicar o efetivo necessário às outras Forças.
c) Distribuição para o Grupamento B (2' Turma)
- Os convocados, que, por qualquer motivo, não tiverem obtido
adiamento de incorporação e durante a época de Seleção Geral comCol. LeisRep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.

5806
provarem estar inscritos em exames de admissão à Escola Naval, à
Academia da Força Aérea Brasileira, ao Colégio Naval, à Escola
Preparatória de Cadetes do Exército, à Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Instituto
Tecnológico da Aeronáutica, à Escola de Sargentos das Armas, à
Escola de Especialistas da Aeronáutica, à Escola de Formação de
Oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, às Escolas
de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, às Escolas de
Aprendizes-Marinheiros e ao Curso de Formação de Soldados do
Corpo de Fuzileiros Navais, poderão ser distribuídos, dentro das
possibilidades de cada Força, para a 2' Turma de incorporação ou para
incorporação em OM integrantes do Grupamento B, caso não tenham
sido aprovados nos referidos exames.
- Os estabelecimentos acima referidos informarão aos DN, às
RM e aos Comar interessados, até 15 de abril do ano da matrícula,
quanto aos convocados, que, nas condições acima, neles hajam sido
matriculados, a fim de permitir o cancelamento das respectivas
designações para incorporação e demais providências a respeito.
Outrossim, comunicarão às CSM e Órgãos correspondentes da Marinha ou da Aeronáutica da área de jurisdição, dentro de 30 dias da
ocorrência, quais c.:: convocados, que efetuaram matrícula e quais os
que forem desligados ou eliminados.
2.1.4 Seleção Complementar
-ANEXO I

2.2 Incorporação ou Matrícula
2.2.1 Concorrerão os convocados, que, submetidos à Seleção de
que trata o item 2.1.1.a, forem julgados Aptos e designados para a
prestação do Serviço Militar Inicial em OMA ou OFR.
2.2.2 Locais, prazos e datas de Apresentação dos Designados
Serão regulados nas Instruções Complementares de Convocação
da cada Força.
2.2.3 Locais, prazos e datas de Incorporação e/ou Matrícula
Serão regulados nas Instruções Complementares de cada Força.
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2.2.4 A época de incorporação de MFDV fica a critério das Forças
Singulares.
2.2.5 Adiamento de IncorporaçãolMatrícula e Processo de Arrimo
- Por ocasião do alistamento, é oportuno instruir, convenientemente, os convocados, a respeito de adiamento de incorporação e
processo de arrimo, com a finalidade de se evitar o comparecimento,
nas CS, daqueles com direito ao adiamento ou que sejam arrimos.
- Os locais e as datas para adiamento de incorporação/matrícula
e os processos de arrimo serão regulados segundo Instruções de cada
Força.
- Os refratários não poderão obter adiamento de incorporação/matrícula, com o fim de se candidatarem à matrícula nas Escolas,
Centros, Cursos e Institutos previstos no nº I), art. 98 do RLSM. (Vide
art. 99 do RLSM).

2.3 Estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança
Nacional
2.3.1 Observar o nº 5) e §§ 6º e 7º do art. 105 do RLSM e item 7
dasIGCCFA.
2.3.2 Para obtenção da dispensa de incorporação, prevista no
nº 5) do art. 105 do RLSM, O brasileiro, além de pertencer à classe
convocada e ser operário, funcionário ou empregado de estabelecimento ou de 'empresa industrial relacionada pelo Estado-Maior das
Forças Armadas (EMFA), de acordo com o n· 4) do art. 27 daquele
regulamento, deverá estar no exercício de trabalho imprescindível ao
funcionamento do estabelecimento ou da empresa, no mínimo, há 1
(um) ano.
2.3.3 A relação dos estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança Nacional será divulgada através de Portaria
publicada pelo EMFA até 31 dez. 95 e encaminhada aos Ministros
Militares.
2.4 Residentes em Municípios Não-Tributários ou em Zona
Rural de Município Tributário somente de Órgão de Formação de
Reserva
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2.4.1 O convocado residente em Município Não-Tributário
(MNT) deverá comparecer à JSM de origem para obtenção do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), a partir do início da Seleção
Geral. Nessa ocasião, deverá comprovar a residência há mais de um
ano, referida à data do início da Seleção, naquele município. Essa
comprovação será anotada no verso do seu CAM e na Ficha de
Alistamento Militar (FAM), sendo exigida para entrega do certificado.
2.4.2 O alistado residente em Zona Rural de MT somente de
Órgão de Formação de Reserva (OFR) deverá comparecer à Seleção
Geral, na forma do art. 48 do RLSM. A Comissão de Seleção (CS)
concederá a dispensa de incorporação prevista no n Q 1), art. 105 do
RLSM.
2.4.3 Nos Tiros-de-Guerra (TG) localizados em MT somente de
OFR, poderão ser matriculados os brasileiros, que tenham transferido
sua residência para o município há menos de um ano, referida à data
de início da Seleção.

2.5 Serviço Alternativo
Deverá ser o seguinte o procedimento do Secretário de JSM, por
ocasião do alistamento, caso o conscrito se recuse a prestar o Serviço
Militar Inicial, optando pelo Serviço Alternativo:

2.5.1 Em Munícípios Não-Tributários (MNT)
a) Os alistados em MNT, que provarem lá residir há mais de
um ano, são dispensados da prestação do Serviço Militar inicial, não.
sendo, em conseqüência, o caso de opção pelo Serviço Alternativo.

b) Os alistados em MNT, que não conseguirem provar que lá
residem há mais de um ano, serão alistados com o Conjunto
CAMlFamcoIFAM, tendo anulado o alistamento feito com o Conjunto
CAMIFAM tradicional. O procedimento do Secretário, caso o alistado
opte pelo Serviço Alternativo, será o mesmo previsto na letra b, a
seguir, preconízado para os residentes em MT.

2.5.2 Em Munícípios Tributários (MT)
a) Alistar o cidadão utilizando o Conjunto CAMlFamcolFAM.
b) Tendo o alistando manifestado o desejo de prestar o Serviço
Alternativo, o Secretário deverá:
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1. antes de entregar ao optante pelo Serviço Alternativo o modelo
de Requerimento de Vaga para a Prestação do Serviço Alternativo ao
Serviço Militar Obrigatório e da Declaração de Imperativo de Consciência, ler para o interessado, em voz alta, o texto abaixo:
_ O não-cumprimento do serviço alternativo ou dos deveres,
obrigações e disposições referentes aos optantes por esta modalidade
de serviço, implicará a suspensão de seus direitos políticos, o que
significa que não poderá votar, nem ser candidato a qualquer cargo
eletivo;
_ A duração do serviço alternativo é de 18 meses. Portanto, 6
meses a mais do que o serviço militar obrigatório;
_ Em qualquer ocasião, poderá apresentar um requerimento
para prestar o serviço militar, passando a concorrer à primeira
seleção geral que vier a ocorrer. Nesse caso, estará desistindo definitivamente de prestar, no futuro, o serviço alternativo.
2. preencher o Requerimento de Vaga para a Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, de acordo com o
modelo constante do Anexo B ao RLPSA, a ser assinado pelo optante;
3. determinar ao alistando que preencha a Declaração de Imperativo de Consciência, de acordo com o modelo constante do Anexo A
ao RLPSA. Caso o cidadão não possa expressar-se convenientemente
por escrito, a declaração será feita a rogo, com testemunho de dois
funcionários da prefeitura ou de munícipes perfeitamente identificados ou localizáveis;
4. remeter à RM, pelos canais competentes, o Requerimento de
Vaga citado no número 2) anterior, acompanhado de uma cópia do
CAM, autenticada na própria JSM, e da Declaração de Imperativo de
Consciência citada no número 3) anterior;
5. caso o optante pelo Serviço Alternativo alegue ser arrimo, o
Secretário da JSM preencherá o requerimento de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo por ser arrimo, a ser dirigido ao Presidente da Comissão de Apreciação. Este requerimento, cujo modelo
consta do Anexo j ao RLPSA, deverá ser assinado pelo optante e
remetido à RM, pelos canais competentes, juntamente com o Requerimento de Vaga para a Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço
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Militar Obrigatório, com a Declaração de Imperativo de Consciência
e com a cópia do CAM autenticada na própria JSM.

2.6 Entrega de CDI e de CI
2.6.1 Os Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) para
os convocados previstos no RLSM, art. 105, n' 1, deverão ser entregues a partir do início da Seleção Geral.
2.6.2 Os CDI para os convocados previstos no RLSM, art. 105,
n' 6), poderão ser entregues a partir do alistamento, a critério de cada
Força Singular, desde que o alistando residente em MT proceda
conforme o RLSM, art. 43, § 1', e art. 105, § 10.
2.6.3 Os CDI, para os casos previstos no RLSM, arts. 55, 56 e art.
93, § 2', n' 2), deverão ser entregues aos interessados durante a
Seleção Geral ou imediatamente após o seu término.
2.6.4 O CDI, para os casos previstos no RLSM, art. 105, n' 2),
deverão ser entregues imediatamente após o conhecimento da designação.
2.6.5 Os CDI, para convocados designados à incorporação e que
forem inclnídos no excesso de contingente de cada OM (Majoração),
deverão ser entregues até 30 (trinta) dias após a data de incorporação
ou matricula.
2.6.6 Os que adquirirem a condição de arrimo, entre a Seleção
e a Incorporação, ou que não a tiverem declarado durante a Seleção,
deverão ter o tratamento previsto no item anterior.
2.6.7 O convocado residente em Município Não-Tributário
(MNT) deverá comparecer à JSM de origem, para obtenção do cm, a
partir do início da Seleção Geral. Nessa ocasião deverá comprovar a
residência há mais de 1 (um) ano, naquele município, referida a data
de início da Seleção. Essa comprovação será anotada no verso do CAM
e na FAM, sendo exigida para entrega do Certificado.
2.6.8 Os conscritos, que receberam o CDI, continuarão com as
obrigações previstas na Legislação do Serviço Militar.
2.6.9 O Certificado de Isenção (CI) do conscrito, julgado Incapaz
C ou Incapaz Moral durante a época da Seleção Geral, deverá ser
entregue ao interessado imediatamente.
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3. Voluntários
Os ministros militares, através de suas Instruções Complementares de Convocação (ICC), regularão a aceitação de voluntários, de
acordo com o previsto no RLSM, art. 127 e RLMFDV, art. 55.
4. Preferenciados

Conscritos de Habilitação Civil de interesse das Forças Armadas.
- Os conscritos, que, desde a época do Alistamento ou da Seleção, exercerem ocupações com características de interesse especial de
determinada Força, terão Destino Preferencial (RLSM, art. 69), para
essa Força, que fixará a melhor maneira para o seu aproveitamento.
Só mediante entendimento entre os Ministérios Militares, o preferenciado de uma Força poderá ser aproveitado em outra (IGCCFA, n" 4.10.10).
5. Tributação
5.1 A tributação dos municípios e dos IEMFDV será regulada
em Portaria do Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
em coordenação com os Ministérios Militares.
5.2. A designação dos municípios tributários para OMA c/ou
OFR será determinada por cada Força, em suas Instruções Complementares de Convocação.
6. Prescrições Diversas

6.1 Processamento Automático de Dados (PAD) no Sistema de
Serviço Militar
~ Tendo em vista o uso do PAD no Sistema de Serviço Militar,
na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, continuam em vigor os
modelos de Ficha de Alistamento Militar (FAM) desenvolvidos e
utilizados dentro de cada Força, até que a legislação vigente seja
compatibilizada às necessidades impostas pela nova sistemática.

_ - Visando, no futuro, a uma melhor comunicação entre os
Orgãos do Serviço Militar (OSM), na área do PAD, as Forças deverão,
no que lhes couber, padronizar esses modelos, através de seus representantes junto ao EMFA, por ocasião de realização de Trabalho
Inter-Força (TIF) a ser desenvolvido sobre o assunto.
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6.2 Situação do Refratário
6.2.1 O brasileiro será considerado refratário por tantas vezes
quantas forem as suas faltas às anuais e sucessivas Seleções.
6.2.2 O refratário, após ter sido vinculado a uma outra classe
pela I' vez, será considerado em dia com o Serviço Militar até à
Seleção da classe a que estiver vinculado.
6.2.3 O refratário, após alistado e vinculado a uma outra classe,
que faltar à Seleção da classe a que estiver vinculado, não poderá
fazer prova de que está em dia com o Serviço Militar até que tenha
definida sua situação militar, mesmo que tenha efetuado o pagamento da multa prevista no RLSM, correspondente àquela situação.
6.2.4 Para fins de aplicação da multa de que tratam o nO 2) dos
arts. 176 e 178 do RLSM, são considerados refratários, por não terem
comparecido à Seleção de sua classe na época determinada, os convocados:
a) das classes de 1960 e anteriores, a partir do recebimento do
CAM, se este recebimento ocorreu antes de 17 de novembro de 1978,
e, a partir daquela data, mesmo não alistados; e
b) das classes de 1961 e seguintes, alistados ou não.
6.3. Anotações nos CI e CDI fornecidos
6.3.1. Nos CI
Nos CI fornecidos, serão feitas, a máquina, as anotações, que se
seguem, relativas ao motivo, usando a expressão, entre aspas, para
cada caso;
a) quando licenciado a bem da disciplina: por estar compreendido no parágrafo quinto do artigo cento e vinte e um do Estatuto dos

Militares;
b) quando excluído a bem da disciplina: "por estar compreendido
no parágrafo único do artigo cento e vinte e sete do Estatuto dos
Militares»;
c) quando julgado Incapaz definitivamente, física ou mentalmente, inlcusive o caso do notoriamente incapaz: por estar compreendido no Regulamento da LSM, artigo cento e sessenta e cinco, parágrafo segundo, números um ou dois (conforme o caso); e
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d) quando houver incompatibilidade moral para integrar as
Forças Armadas, comprovada quando da seleção: por estar compreendido no Regulamento da LSM, artigo cento e sessenta e cinco, parágrafo terceiro, número um ou dois, (conforme o caso).

6.3.2 Nos em
Nos eDI fornecidos, serão feitas, a máquina, as anotações, que
se seguem, relativas ao motivo, usando a expressão, entre aspas, para
cada caso:
a) para os casos:
_ previstos no RLSM, art. 93, § 2', n' 1), 2) ou 3) e art. 105,
n' 1), 2) ou 6);
_ de insuficiência nos testes psicológicos:

por ter sido incluído no excesso de contingente;
b) para os previstos no RLSM, art. 105, n' 5): por ser operário
(funcionário, empregado) de empresa (estabelecimento) industrial
(de transporte, de comunicações) relacionadoia) com a Segurança
Nacional.
Neste caso, o eDI consignará a situação especial;
c) para os previstos no RLSM, art. 98, § 2', n' l):por ser sacerdote
ou ministro de tal religião; e
d) para os que forem condenados por sentença irrecorrível, resultante de prática de crime comum de caráter culposo: por estar
compreendido no Regulamento da LSM, artigo cento e quarenta,
número quatro.
6.4 Situação dos Veterinários
Tendo em vista as prescrições do artigo 3' do Decreto n''
74.475, de 29 de agosto de 1974, os estudantes de Veterinária continuarão a prestar o Serviço Militar na forma da legislação específica
(LMFDVe seu Regulamento).
6.5 Coordenação Horizontal dos Órgãos do Serviço Militar
- Tanto quanto possível, deverá ser utilizada a coordenação
horizontal dos Orgãos do Serviço Militar nos diversos níveis, em
proveito do Sistema (art. 32 e seu parágrafo único e art. 71 do RLSM).
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6.6 Sobrecarga dos Órgãos do Serviço Militar
As Forças devem evitar sobrecarregar os OSM com rmssoes
estranhas às suas atribuições, relacionadas com o Serviço Militar.
6.7 Conscrito desligado de OFR
Para o conscrito, aluno de OFR do IME ou do ITA, desligado do
IE antes de concluir a formação militar, as Forças Singulares deverão
observar o disposto no n? 8.4.1 das IGCCFA.
6.8 Prazo de validade inicial do CAM e sua revalidação
6.8.1 Na ocasião da lavratura do CAM, será registrada, como
limite de validade inicial, a data de 31 dez. 96 para os alistados até
30 abro 96 e 31 dez. 97 para os alistados de F maio a 31 dez. 96, de
acordo com RLSM, art. 42, § 1·.
6.8.2 As prorrogações serão feitas de conformidade com o que
estabelece o RLSM, art. 42, § 2·.
6.9 Exigência de Atestado
De conformidade com a Lei n· 7.115, de 29 de agosto de 1983
(dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras
providências), a declaração destinada a fazer prova de boa conduta,
bons antecedentes, de residência e de pobreza, quando firmada pelo
próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei,
presume-se verdadeira.
6.10 Instruções Complementares e Planos Regionais de Convocação
Os Órgãos de Direção do Serviço Militar de cada Força remeterão
exemplares das respectivas Instruções Complementares de Convocação ao EMFA e aos Estados-Maiores e órgãos correspondentes das
demais Forças.
Os DN, RM e Comar remeterão exemplares de suas respectivas
Instruções e Planos Regionais de Convocação ao EMFA, EstadosMaiores, EGN, Eceme, Ecemar, Escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais das respectivas Forças e aos demais DN, RM e Comar (IGCCFA
n· 12).
6.11 Alistamento fora do Prazo
Os convocados da classe de 1978, alistados após 30 de junho de
1996, estarão sujeitos às multas previstas no RLSM, considerando a
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situação particular de cada um dos convocados. Os alistados entre 1º
maio e 30 jun. 96 não pagarão multa, mas serão vinculados à classe
seguinte.
6.12 Relatórios

As Forças Singulares remeterão ao EMFA:
6.12.1 Relatório de conscrição da classe, no qual constarão, por
DN, RM ou Comar, conforme o caso, e separadamente, por aspectos
da seleção (RLSM, art. 39 e 13.1 das IGCCFA):
_ alistamento
_ seleção (apresentação e resultado)
- distribuição
_ incorporação e/ou matrícula
_ dispensados de incorporação e/ou matrícula
_ observações e sugestões
Prazo: até 31 de outubro do ano de prestação do Serviço Militar
da Classe.
6.12.2 Relatório e resultados de estudos e atuações previstos nas
IGCCFA, nOs 13.2 e 13.3.
Prazos: até 30 de abril do ano de prestação do Serviço Militar da
Classe para o nº 13.2 e até 30 de maio para o nº 13.3.

6.13 Serviço Alternativo
6.13.1 De acordo com o § 7º do art. 15 do RLPSA, os Cmt de DN,
RM ou Comar poderão, a qualquer tempo, determinar instauração de
sindicãncia ou solicitar documento, que bem esclareçam as convicções
dos optantes.
6.13.2 A vinculação ao Serviço Alternativo terá início com a
entrega de Declaração de Imperativo de Consciência (AnA ao RLPSA)
anexa ao requerimento para Atribuição de Vaga para a Prestação do
Serviço Alternativo (An B ao RLPSA).
6.13.3 O optante pela Prestação do Serviço Alternativo ao Ser'viço Militar Obrigatório, que tiver adquirido a situação de arrimo,
deverá requerer a Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo,
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devendo o documento ser datilografado, conforme o modelo preconizado no An J ao RLPSA.
6.13.4 O optante pelo Serviço Alternativo, que renunciar a essa
condição, passará, automaticamente, a concorrer à primeira Seleção
Geral, que vier a ocorrer. Para tal, o cidadão deverá dirigir-se ao Cmt de
DN, RM ou Comar um requerimento (modelo constante do Anexo I
ao RLPSA), tendo essa renúncia caráter irrevogável. Em seguida, o
Secretário deverá anotar no CAM a data de comparecimento do
cidadão à Seleção Geral.
6.13.5 Não será concedido adiamento do Serviço Alternativo.
6.13.6 A JSM é o órgão competente para aplicação de multa
para a infração prevista no inciso 1) do art. 52 do RLPSA (refratários).
6.13.7 O valor a ser cobrado pela infração citada na letra anterior
será igual ao da multa mínima.
6.13.8 De acordo com o art. 70 do RLPSA, os valores da multa
núnima e da taxa militar, relativos ao Serviço Alternativo, terão os
mesmos valores e códigos previstos para os correspondentes estabelecidos pelo Serviço Militar.
6.13.9 Se, ao manifestar a recusa ao Serviço Militar, o alistando,
mesmo de MNT, se recuse também à prestação do Serviço Alternativo, o DN, a RM ou o Comar determinará que preencha a Declaração
de Recusa à Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço Militar
Obrigatório, conforme o modelo preconizado no Anexo C ao RLPSA,
modificado pela Porto nº 3.656/Cosemi, de 21 out. 94. Se o cidadão não
puder expressar-se convenientemente, a declaração será feita a rogo,
com testemunho de duas pessoas indôneas, perfeitamente identificadas e localizáveis. O CAM será devolvido ao alistando, com a anotação
correspondente à recusa, válida por dois anos.
6.14 Excesso de Contingente
Conceito - É o conjunto de cidadãos brasileiros convocados
para o Serviço Militar Inicial que, pelos motivos abaixo, não forem
incorporados nas Organizações Militares da Ativa ou matriculados
nos Órgãos de Formação de Reserva.
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6.14.1 Residente em municípios tributários e que:

a) tenham sido julgados Incapaz B-I em duas inspeções de
saúde, realizadas para a seleção de duas classes distintas, qualquer
que sej a o diagnóstico (art. 56 do RLSM);
b) tenham sido julgados Incapaz B-2 na forma do art. 57 do
RLSM;
c) tenham mais de 30 (trinta) anos de idade e estejam em
débito com o Serviço Militar, independentemente de aplicação das
penalidades a que estiverem sujeitos, nos termos do RLSM, art. 93,
§ 2º, nO 3); e
d) excederem às necessidades das Forças Armadas, nos termos
no RLSM, art. 105, n? 2).

6.14.2 Dispensados de incorporação nos termos do RLSM, art.
105, nOs 1) e 6).
6.14.3 Os convocados julgados Aptos, que forem incluídos no
Excesso de Contingente resultante da majoração e os demais não
distribuídos, continuarão:
a) durante a prestação do Serviço Militar Inicial da classe,
sujeitos à chamada complementar para o recomplementamento ou
acréscimos de efetivo de OM desfalcadas ou que forem criadas; e
b) sujeitos à Convocação de Emergência para evitar a perturbação da ordem ou para sua manutenção ou, ainda, em caso de calamidade pública.

6.14.4 A critério dos Comandantes de DN, RM e Comar, o
convocado julgado Incapaz B-I na Seleção Geral, poderá desde logo,
ser incluído no Excesso de Contingente, com exceção dos Insubmissos,
que deverão ser tratados de acordo com o descrito no item 6.19 do
subitem situação do insubmisso.

6.15 Alistados para a Marinha e a Aeronáutica em Municípios
Tributários também do Exército
Deverão ser selecionados por aquelas Forças e, se não forem
incorporados ou matriculados, serão incluídos no Excesso de Contingente de cada uma. Naqueles municípios, a Marinha e/ou a AeronáuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.
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tica, em princípio, alistarão somente 3 (três) vezes as suas necessidades de incorporação, não havendo prejuízo para a qualidade e efetivo
necessário às demais Forças.

Caberá à Marinha e à Aeronáutica a confecção do devido documento comprobatório de situação militar, que poderá ser entregue
pela JSM, após entendimento com a CSM, conforme previsto pelas
IGCCFA, nQS 4.5 e 4.7.

6.16 Município Exclusivo de uma Força
Alistados de MT de uma única Força, menores de 30 (trinta)
anos de idade, que forem incluídos no Excesso de Contingente ou
julgados Incapazes Definitivos, permanecerão vinculados à Força, que deverá confeccionar os respectivos documentos militares,
que serão entregues pela JSM, após entendimento com a CSM
(IGCCFA, n" 4.7).
Nos MT exclusivos da Marinha ou da Aeronáutica, o número de
conscritos alistados obedecerá às necessidades de incorporação da
Força; os demais alistamentos deverão ser realizados pela JSM da
jurisdição, mediante entendimento prévio ao nível DN, RM e Comar,
com utilização da documentação do Exército, que regularizará sua
situação militar, logo após terem sido encerrados os trabalhos de
alistamento da Marinha ou Aeronáutica, devendo ser observados os
prazos previstos para alistamento da classe convocada (art. 41, § 2Q
do RLSM).

6.17 Conscritos maiores de 30 (trinta) anos de idade
Os conscritos maiores de 30 (trinta) anos de idade, exceto os
preferenciados, terão suas situações regularizadas pelo Exército, mesmo que de Município Tributário exclusivo da Marinha ou Aeronáutica. Contudo, se o Município for sede exclusiva de Organização Militar
da Marinha ou da Aeronáutica, o encargo total será atribuído à Força
correspondente (IGCCFA, n? 4.7.1).

6.18 Modelos de Certificados
6.18.1

cm
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Continua em vigor o modelo de CDI, adotado pelo Exército desde
l' jan. 81.
6.18.2 CI
Continua em vigor o modelo de CI, adotado pelo Exército desde
l'jan.92.
6.19 Situação de Insubmisso
_ Para efeito de aplicação da legislação especial a que se refere
o art. 81 do RL8M e para aplicação especifica nos processos de
Insubmissão, o insubmisso, que se apresentar ou for capturado,
deverá ficar detido a partir de data de apresentação ou captura, tendo
direito ao quartel por menagem e sendo mandado à inspeção de saúde,
para fins de justiça, ficando numa das seguintes situações:
_ se julgado apto, deverá ser incorporado a contar da data de
apresentação ou captura;
- se apresentar condições de incapacidade previstas para
os conscritos em geral, incluídos nos Grupos Bl, B2 ou C, será
considerado incapaz definitivamente, sendo dispensado da incorporação, ficando, em conseqüência, dispensado do processo e
da inclusão.
(Acórdão do 8uperior Tribunal Militar, de 8 abro 83, dado na
Apelação n' 43.624-5).
.

6.20 Transferência de Reservista de uma Força Armada para
outra
Deverá ser dado aos portadores de CDI o mesmo tratamento
previsto no art. 246 do RL8M, no caso de transferência de uma Força
Armada para outra.
6.21 Multa Mínima e Taxa Militar
A multa mínima e a taxa militar prevista no RLMFDV terão
o mesmo valor da multa mínima e da taxa militar prevista no
RL8M.
6.22 Incorporado Possuidor do Título de Eleitor
6.22.1 Deverão ser recolhidos, por ocasião da incorporação dos
conscritos, pelas üM que incorporam e/ou matriculam, os respectivos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2l:5795-6052, dez. 1995.
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Títulos de Eleitor, onde permanecerão até o término do tempo de
Serviço Militar Inicial Obrigatório, devendo ser restituídos aos interessados por ocasião de seus licenciamentos.
6.22.2 Os Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários, por
ocasião da Incorporação para realização do EAS, terão os seus Títulos
de Eleitor recolhidos pelas Organizações Incorporadas, onde permanecerão até a conclusão da primeira fase do estágio, quando serão
encaminhados às OM de destino que, após a conclusão do tempo de
Serviço Militar Inicial Obrigatório, deverão fazer a restituição dos
mesmos aos interessados.
6.22.3 Anualmente, os órgãos detentores dos Títulos aqui referidos deverão, num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
incorporação ou matrícula, encaminhar às respectivas Zonas Eleitorais, organizadas por Seção Eleitoral, as relações dos militares,
que deixarão de votar, por estarem enquadrados na restrição
prevista no § 2Q do art. 14 da Constituição Federal, conforme
entendimento do TSE, prolatado em Sessão de 3 novo 89, informado
através do Telex n? 3.927, de 4 novo 89, em resposta à Consulta
formulada pelo Ministério do Exército, e Ofícios n Q 1.577/SJ, de 28
jun. 95, e n" 2.643, de 26 set. 95, ambos do Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral.
6.22.4 Os conscritos e os Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e
Veterinários que vierem a sofrer interrupção da prestação do Serviço
Militar Inicial Obrigatório terão a restituição imediata do seu Título
de Eleitor, bem como, deverão ser informados ao Tribunal Regional
Eleitoral, essa interrupção.

6.23 Lema de Publicidade
-

O lema de publicidade do Serviço Militar é:

SERVIÇO MILITAR - A SEGURANÇA DO BRASIL EM
NOSSAS MÃOS
6.24 Logotipo do Serviço Militar
- O logotipo adotado para o Serviço Militar é o indicado no
Anexo UI.
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6.25 Da liberação do conscrito e da imagem do Serviço Militar
É muito importante, para o Sistema do Serviço Militar, que o
convocado liberado da prestação do Serviço Militar Inicial, por diversos motivos, receba o Certificado a que faz jus, no prazo mais curto
possível inclusive a 2ª via, quando solicitada. Para isso, devem ser
feitos to'dos os esforços nos diversos níveis da estrutura, desde os
Órgãos de Direção até os de Execução.
Se o documento definitivo da situação militar não puder ser
entregue, por motivo imperioso, de imediato, deverá ser feita, no
versa do CAM, de preferência com carimbo, a seguinte anotação:
liberado da prestação do Serviço Militar Inicial, aguardando o
certificado definitivo.
O Órgão de Direção do Serviço Militar de cada FS, bem como
os DN, RM e Comar, deverão dar esclarecimentos aos empregadores de modo geral, através de publicidade, da validade de tal
anotação nos CAM.

É também de grande importância, para uma boa imagem do
Sistema do Serviço Militar, junto ao público externo, a maneira
correta e eficiente como ele é atendido, por ocasião do Alistamento
e da Seleção, através dos Órgãos Alistadores - Juntas de Serviço
Militar e das Comissões de Seleção -, respectivamente. Tal fato
deve ser uma preocupação constante dos integrantes do Sistema,
pois, para milhares de jovens brasileiros, o único contato feito com
Órgãos do Sistema do Serviço Militar é durante o Alistamento e a
Seleção Geral. Por fim, esforços deverão Ser desenvolvidos para que
ojovem, ao retornar à vida civil, após a prestação do Serviço Militar
Inicial, leve a melhor imagem possível dos dias de caserna, de
forma a poder transmitir aos outros jovens a verdadeira imagem
do Serviço Militar.

General-de-Exército Benedito Onofre Bezerra Leonel
Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas
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ANEXO I

Quadro Cronológico do Alistamento em 1996

Prazos para as Classes de 1978 (")
Período do
Alistamento

111jan. a 30 abro

Dentro do Prazo

111 maio a 30 JUD.

Dentro do Prazo

Fora do Prazo:
I II jul. a 30 set.

Ivout.e S'l dee.

Destino

Situação

Encaminhar à Seleção de 1996

Encaminhar à Seleção de 1977

Multas previstas no nl!1 do
art. 176 do RLSM
Fora do Prazo e Refratário: (**)
Multas previstas nos nlls 1 e 2
do art. 176 do RLSM

Encaminhar à Seleção de 1997

Prazos para as Classes Anteriores
Período do
Alistamento
111jan a 30 abro
111maio a 31 dez.

Situação

Destino

Refratário: (**)

Encaminhar à Seleção de 1996

Multas previstas nos nss 1 e 2
do art. 176 e art. 178 do RLSM

Encaminhar à Seleção de 1997

Observações:
(*) Prazo de validade do CAM: Ver item 6.8, prazo de validade inicial do CAM e

sua reoalidaçôo, deste PGC.
(**) Ver item 6.2, situação do refratário, deste PGC.
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Quadro Cronológico da Seleção em 1996

Marinha
Geral
Período

Complementar
Período

Local

1996

Local

1997
Sede dos MT,
pelas CS

15jul.
a
30set.

lI! Turma
10 a 25jan.

EFRN

2l!Turma

10 a 25jun.
Exército

Complementar

Geral
Período

Período

Local

Local

1996

1997

OMAeOFR(*)
15 jul. a 30 set.
MFDV(**)
19 ego. a 8 novo

Sede dosMT,

Regulados pelo Cmt Rm (RLSM,
art. 78, § 2').

Aeronáutica
Geral
Período

Complementar
Local

1996
1~

ago.
a
30set.

Período

Local

1997

PR

lI!Turma
21 a 3ljan.
2l!Turma
21 a31jul.

PR

Observações;
(*) Candidatos a üMA e OFR:
Os Comandantes das Rro regularão as datas de funcionamento das CS dentro do
prazo fixado.
(**)

MFDV e Estudantes do último semestre dos IEMFDV;
As RM regularão as datas de funcionamento das Comissões de Seleção Especial
(CSE) dentro do prazo fixado. AS CSE que funcionarem nas sedes de RM deverão
ficar em condições de atender os convocados até o término do prazo.
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Quadro Cronológico de Incorporação em 1997

Marinha
Incorporação (**)
Data
Local

Apres. dos Designados (*)

Período

Local

1997
Ir!. e 2f! Turmas

Conforme as
Instruções
da Força

Designação (*)
Período

Local

1996

1997
1 e e 2l! Turmas
Confonne as

EFRN

Adiamento (***)
Período
Local

EFRN

Até BOjUD.

Instruções
da Força
Exército
Apres. dos
Incorporação (**)
Designados
Período
Período
Local
Local

Órgãos
Alistadores

Adiamento
1996 (***)
Período

Local

12 jan.

6jan
a 7 fev.

A
Cargo
da
RM

Gpt AeB

Apres. dos Designados (*)

Período

Local

1997

r« 2f!
Turmas
Conforme as
Instruções
da Força

üMde
Destino

Conforme

as Instruções
da Força

Aeronáutica
Incorporação (*"')
Período

Local

1997
OMde
Formação

jf'-e2f!

Turmas
Conforme as
Instruções
da Força

JSM

a

GptAeB

Conforme
as Instruções
da Força

OMde
Destino

30 abro

15 jul;
a
30 set.

CS

Adiamento (***)
Período

Local

1996

OMde
Formação

Até 30jUD.

Órgãos
Alistadores

Observações:
Cada ministério militar regulará, em suas ICe, as datas de apresentação dos
designados e de Incorporação para as UMA.
As datas de designação dos MFDV serão fixadas pelos DN, RM e Comar, conforme
suas necessidades.
(**) A não-apresentação dos designados, até às 24:00h do dia marcado para a
incorporação, acarretará a declaração de insubmísaão pela respectiva OM (RLSM:
art. 75, § 311, e art. 113).
(')

(***)

Período destinado à entrada dos requerimentos de solicitação de adiamento de
incorporação.
Os refratários não poderão obter adiamento de incorporação, com o fim de se
candidatarem à matrícula nas Escolas, nos Centros, nos Cursos e nos Institutos
previstos no nl!I, art. 98, do RLSM. (Vide art. 99 do RLSM).
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Quadro Cronológico de Matrícula em 1997

Marinha
Apresentação dos Designados
Período

Local

Conforme as Instruções da Força

Conforme as Instruções da Força
Exército

Designação (*)

Período

Local

6 a24
de jan

A Cargo

deRM

Apresentação dos
Designados para
CPORINPOR e TG

Matrícula no
CPORINPOR e TG
(**)

Adiamento em
1996 (***)

Período

Local

Data

Local

Período

Local

Conforme
as
Instruções
da Força

CS
OFR
ou
OMA

Conforme
as
Instruções
da Força

OFR
ou
OMA

Ivjan.
a 30 abro
15jul.
a 30 set.

JSM
CS

Aeronáutica
Apresentação dos Designados
Conforme as Instruções da Força

Conforme as Instruções da Força

Observações
(*) Cada Ministério Militar regulará, em suas ICe, as datas de matrículas nos OFR.
(**) A não-apresentação dos designados, até às 24:00h do dia marcado para a Matrícula,

acarretará a declaração de Insubmissão pela respectiva OM (RLSM art. 75, § SQ, e
art. 11S).
(***") Período destinado à entrada dos requerimentos solicitando adiamento.

Os refratários não poderão obter Adiamento de Matrícula, com o fim de se
candidatarem à Matrícula nas Escolas, nos Centros, nos Cursos e nas Institutos
previstos no n" 1), art. 98 do RLSM. (Vide art. 99 do RLSM).
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ANEXOU
Abreviaturas:
. Certificado de Alistamento Militar
. Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagem
. Centro de Formação de Reservistas
. Certificado de Dispensa de Incorporação
. Certificado de Isenção
. Comando Aéreo Regional
Comgep
"
. Comando Geral de Pessoal
CPOR
. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
CPPM
. Código de Processo Penal Militar
CR
. Certificado de Reservista
CS
. Comissão de Seleção
CSE
. Comissão de Seleção Especial
CSM
. Circunscrição de Serviço Militar
DGPM
. Diretoria-Geral de Pessoal Militar
Dirap
. Diretoria de Administração de Pessoal
DPMM
. Diretoria do Pessoal Militar da Marinha
DN
. Distrito Naval
DSM
. Diretoria de Serviço Militar (Exército) ou Divisão do Serviço Militar
(Aeronáutica)
EAS
. Estágio de Adaptação e Serviço
Exar
. Exercício de Apresentação da Reserva
FAM
. Ficha de Alistamento Militar
Famco
. Ficha de Alistamento Militar para Computador
ICC
. Instruções Complementares de Convocação
IE
. Instituto de Ensino
IEMFDV
. Instituto de Ensino destinado à formação de Médicos, Farmacêuticos,
Dentistas e Veterinários
IGCCFA
: . Instruções Gerais para a Coordenação da Conscrição nas Forças
Armadas
Igisc
. Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos
IGSME
,
. Instruções Gerais sobre o Serviço Militar de Brasileiros no Exterior
IME
. Instituto Militar de Engenharia
ITA
. Instituto Tecnológico da Aeronáutica
JAAer .. Junta de Alistamento da Aeronáutica
JSM ......•.......:
. Junta de Serviço Militar
LMFDV
. Lei de Prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina,
Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Dentistas,
Farmacêuticos e Veterinários
LPSA
. Lei de Prestação de Serviço Alternativo
LSM
, Lei do Serviço Militar
MFDV
.
. Médico, Farmacêutico, Dentista e Veterinário
MNT
. Município Não- Tributário
MT
. Município Tributário
NPOR
. Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva
OA
. Órgão Alistador
OFR
. Órgão de Formação de Reserva

CAM

Catre
CFR
CDr
CL
Comar
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aM
aMA

asM

···················
···················

······,········

PAD
··················
PR
···················
PRC
··········
RLMFDV
·..

RLPSA
·····..
RLSM
·············
RM
················
germob
.
Smob
············
SRD
···········
SSMR
······..
TG
··········
TIF..
·············

Organização Militar
Organização Militar da Ativa
Órgão de Serviço Militar
Processamento Automático de Dados
Ponto de Reunião de Convocados
Plano Regional de Convocação
Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Militar pelos estudantes
de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos,
Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários
Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Alternativo
Regulamento da Lei do Serviço Militar
Região Militar
Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização
Seção Mobilizadora
Serviço de Recrutamento Distrital
Seção de Serviço Militar Regional
'I'íro-de-Guerre
Trabalho Inter-Forças

ANExom
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DECRETO Nº 1.730, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica, n" 18, entre
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, de 30
de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de dezembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram, em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o
Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
DECRETA:

Art. 1e O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o referido acordo está publicado noDO de 7.12.1995, pãgs. 20134120135.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.21:5795-G052, dez. 1995.

5829
DECRETO NO 1.731, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam remanejados os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Educação e do Desporto, um cargo
DAS 101.6, oriundo de órgãos extintos da Administração Pública
Federal;
II - da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República para ? Ministério da Educação e do Desporto, quatro
cargos, sendo: dOIS DAS 101.5, um DAS 101.4 e um DAS 102.3.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO Nº 1.732, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Consolida o regulamento ala Lei n' 8.249,
de 24 de outubro de 1991, que estabelece as
características da Nota do Tesouro Nacional
(NTN) e dá outras providências.

O VICE-PRESlDENTE I;lAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESlDENTE DA REPUBLICA, usando a atribuição que lhe
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nas Leis n's 8.177, de I" de março de 1991,8.187, de l' de junho de
1991, 8.249, de 24 de outubro de 1991, 8.352, de 28 de dezembro de
1991, 8.904, de 30 de junho de 1994, 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
e nas Resoluções do Senado Federal n's 98, de 23 de dezembro de
1992, e 90, de 4 de novembro de 1993,
DECRETA:
Art. l' A Nota do Tesouro Nacional (NTN), criada pelo art. 30
da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991, será emitida em doze séries
distintas: NTN Série A - NTN-A; NTN Série B - NTN-B; NTN Série
C - NTN-C, NTN Série D - NTN-D, NTN Série F - NTN-F; NTN
Série H - NTN-H; NTN Série I - NTN-I; NTN Série L - NTN-L;
NTN Série M - NTN-M; NTN Série P - NTN-P; NTN Série R NTN-R e NTN T - NTN-T.
§ l' A NTN-A, a ser utilizada na operação de troca por Brazil
lnvestment Bond (BlB), de acordo com o art. l' da Lei n' 8.249, de
1991, terá as seguintes características:
a) prazo: até 25 anos, respeitado o cronograma original de vencimento do BlB utilizado na operação de troca;
b) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e negociável;
d)

valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

e) atualização do valor nominal: por índice calculado com base
na taxa Referencial (TR), desde a data da emissão até data do resgate,
ou pela variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no
mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, caso em que serão consideradas as taxas médias do dia útil
imediatamente anterior às datas de emissão e de resgate do título, o
que for maior;
f) pagamento de juros: todo dia quinze dos meses de março e
setembro, utilizando-se para fins de determinação dos juros devidos
o valor nominal atualizado por índice calculado com base na Taxa
Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil;
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g) resgate do principal: conforme o cronograma original de vencimento do BlB utilizado na operação de troca.
§ 2º A NTN-B terá as seguintes caracteristicas:
a) prazo: mínimo de doze meses;
b) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e negociável;

d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

e) atualização do valor nominal: pela variação do Índice Geral de
Preços - Mercado (IGP-M), do mês anterior, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas;
f) pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento.
§ 3º A NTN-C terá as seguintes caracteristicas:
a) prazo: mínimo de doze meses;
b) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e negociável;

d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

e) atualização do valor nominal: pela variação do IGP-M do mês
anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;
f) pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no primeiro
periodo de fluência, quando couber;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento.
§ 4º A NTN-D terá as seguintes caracteristicas:
a) prazo: mínimo de três meses;
b) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
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c) modalidade: nominativa e negociável;

d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

e) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de cãmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as
taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão
e de resgate do título;

fJ pagamento de juros, segundo o prazo do título:
1. até seis meses: no resgate;
2. superior a seis meses: semestralmente, com ajuste no primei-

ro período de fluência, quando couber;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu venci-

mento.
§ 5' A NTN-F, a ser emitida para fins de cumprimento do
disposto no art. 2' da Lei n' 8.352, de 1991, alterada pela Lei n'' 8.904,
de 1994, terá as seguintes características:
a) prazo: até seis anos;

b) taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;

c) modalidade: nominativa e inegociável;
d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

e) atualização do valor nominal: por índice calculado com base
na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do resgate;

fJ pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.

§ 6' A NTN-H terá as seguintes características:
a) prazo: mínimo de três meses;

b) modalidade: nominativa e negociável;

c) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
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-

d) atualização do valor nominal: por índice calculado com base
na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do resgate;
e) resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento.
Art. 2' Para fins de cumprimento do disposto na Lei n' 8.187,
de 1991, a Secretaria do Tesouro Nacional emitirá a NTN-I, a ser
utilizada na captação de recursos para o pagamento de equalização
das taxas de juros dos financiamentos à exportação de bens e serviços
brasileiros amparados pelo Programa de Financiamento às ExportaÇões (Proex), quando previsto na Lei Orçamentária Anual.

§ l' A NTN-I terá as seguintes características:
a) prazo: até 25 anos;
b) modalidade: nominativa e inalienável;

c) valor nominal: múltiplo de R$ 1,00 (um real);
d) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as
taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão
e de resgate do título;
e) resgate do principal: até a data de vencimento da correspondente parcela de juros do financiamento à exportação.

§ 2' A emissão da NTN-I será realizada após a comprovação
pela instituição beneficiária da equalização ou por seu representante
legal:
a) nas operações com recursos em moeda estrangeira: do embarque das mercadorias, bem como da liquidação dos contratos de câmbio
relativos à totalidade do valor da exportação, na modalidade incoterms negociada;
b) nos financiamentos concedidos com recursos em moeda nacional: do embarque das mercadorias, do crédito em conta corrente
bancária titulada pelo exportador dos valores em moeda nacional
correspondentes ao montante negociado, bem como da liquidação dos
contratos de câmbio de exportação relativos à parcela não financiada.
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Art. 3' A Secretaria do Tesouro Nacional emitirá NTN-L para
fins de realização de troca de títulos de responsabilidade do Tesouro
Nacional na carteira do Banco Central do Brasil, a ser emitida até o
limite do passivo externo do banco, a ser assumido pelo Tesouro
Nacional nos termos do Plano Brasileiro de Refinanciamento e Clube
de Paris.
§ l' A NTN-L terá as seguintes características:
a) prazo: até dois anos;
b) taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculados sobre o valor
nominal atualizado;

c) modalidade: nominativa e inalienável;
d)

valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

'e) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as
taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão
e de resgate do título;

fJ pagamento de juros: na data do resgate do título;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento, observado o disposto no § 2'.

§ 2' A NTN-L poderá ser resgatada antecipadamente em decorrência da assunção, pelo Tesouro Nacional, da dívida externa. atualmente de responsabilidade do Banco Central do Brasil.
Art. 4' Será emitida NTN-M, a ser adquirida com os recursos
decorrente das capitalizações realizadas ao amparo do Contrato de
Troca e Subscrição do Bõnus de Dinheiro Novo e de Conversão de
Dívida, datada de 29 de novembro de 1993.
Parágrafo único. A NTN-M terá as seguintes características:
a) prazo: 15 anos;

b) taxa de juros: London Inter-Bank Offred Rate (Libor) semestral, acrescida de spread de 0.875% a. a. (zero ponto oitocentos e
setenta e cinco por cento ao ano), até o limite de doze por cento ao ano;
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c) forma de colocação: direta, em favor do interessado e mediante
pressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo
e"r colocada por valor inferior ao par, em quantidade equivalente ao
s:cessáriO para atender à demanda decorrente do Contrato de Troca
e Subscrição do Bônus de Dinheiro Novo e de Conversão da Dívida,
datada de 29 de novembro de 1993;
d) modalidade: nominativa e inalienável;

e) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

fJ atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as
taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão
e de resgate do título;
g) pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no primeiro
período de fluência, quando couber;
h) resgate do principal: em dezessete parcelas semestrais e
consecutivas, a partir do sétimo aniversário, a contar de 15 de abril
de 1994, inclusive.

Art. 5º A NTN-M poderá ser utilizada, ao par, como meio de
pagamento para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do
PND, nos termos da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, em sua atual
redação.
Art. 6º Para atender ao disposto no art. 30 da Lei nº 8.177, de
1991, em sua atual redação, a Secretaria do Tesouro Nacional emitirá
aNTN-P.
§ 1º A NTN-P terá as seguintes características:
a) prazo: mínimo de 15 anos;

b) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;

c) modalidade: nominativa e inalienável, observado o disposto
no art.·Sº;
d) valor nominal: múltiplo de R$ 1,00 (um real);
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e) atualização do valor nominal: por índice calculado com base
na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do resgate;

fJ pagamento dos juros: na data do resgate do título;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.

Art. 7'- Os recursos em moeda corrente provenientes da emissão
da NTN-P serão utilizados para amortizar a dívida pública mobiliária
federal de emissão do Tesouro Nacional e para custear programas e
projetos na área da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional,
da segurança pública e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente
da República.
Art. 8' Os dentetores das NTN-P poderão fazer uso destes
títulos para quitar suas dívidas, vencidas até 31 de dezembro de 1992,
para com o Tesouro Nacional, autarqnia federal, empresas públicas
federais, sociedade de economia mista controlada diretamente pela
União, e demais entidades federais que revistam outras formas
jurídicas, mediante a expressa anuência dos credores, do Ministro de
Estado da Fazenda e dos Ministros de Estado sob cuja supervisão
estiverem as entidades credora e devedora.
§ l' Observados os privilégios legais, terão preferência, para
efeito de pagamento, as dívidas vencidas com o Tesouro Nacional, ou
aquelas decorrentes de avais honrados pela União.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica às dividas de origem
tributária para com a Fazenda Nacional.
§ 3' Nas operações a que se refere este artigo, a NTN-P será
recebida ao par, valorizada pro rata dias úteis.

Art. 9' Os Conselhos de Administração ou órgãos competentes
das sociedades de economia mista, das empresas públicas e de outras
entidades da Administração Federal, titulares de ações e bens alienados de acordo com o PND, instituído pela Lei n' 8.031, de 1990,
adotarão as providências necessárias no sentido de que os recursos
recebidos em moeda corrente, pela alienação daqueles bens, sejam
aplicados na aquisição das NTN-P.
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Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo,
os recursos recebidos pelos alienantes de ações, bens e direitos no
ámbito do PND serão atualizados pela taxa de remuneração das
aplicações realizadas, através do Banco Central do Brasil, pelas
empresas abrangidas pelo Decreto-Lei n· 1.290, de 3 de dezembro de
1973, desde a data da liquidação financeira do respectivo leilão de
privatização até a data da aquisição da NTN-P, na forma deste
decreto.
Art. 10. Será emitida NTN-R, para fim de aquisição por parte
das entidades fechadas de previdência privada que tenham por patrocinadoras, exclusivas ou não, empresas públicas, sociedades de
economia mista, federais ou estaduais, autarquias, inclusive as de
natureza especial e fundações instituídas pelo Poder Público.
Parágrafo único. Fica facultada a aquisição de NTN-R por parte
das demais entidades fechadas de previdência privada, bem assim
pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e entidades
abertas de previdência privada.
Art. 11. ANTN-R será emitida em duas subséries distintas: R1
eR2.
§ 1· A NTN-R1 terá as seguintes características:
a) prazo: dois anos;
b) taxa de juros: oito por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e negociável;
d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais).
e) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as
taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão
e de resgate do título;
f) pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento.
§ 2· A NTN-R2 terá as seguintes características:
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a) prazo: dez anos;

b) taxa de juros: doze por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;

c) modalidade: nominativa e negociável;
d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
e) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as
taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão
e de resgate do título;

f) pagamento de juros: mensalmente;
g) resgate do principal: em dez parcelas anuais, iguais e suces-

sivas.

Art. 12. É criada a NTN-T, a ser emitida com as seguintes
características:
I -

prazo: até 15 anos;

II - taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;

III

modalidade: nominativa e negociável;

IV -

valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);

V - atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), divulgada pelo Banco
Central do Brasil, desde a data de emissão até a data do vencimento;
VI

VII
mento.

pagamento dos juros: na data de resgate do título;
resgate do principal: em parcela única, na data do venci-

Art. 13. As NTN poderão ser colocadas das seguintes formas:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
II - direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante expressa
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autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo Ser
colocada por valor inferior ao par;
III - direta, em favor do interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei n Q 8.187, de 1991; nas operações de troca por BlB,
de que trata o art. 12 da Lei n Q 8.249, de 1991; e nas operações de troca
por bônus previstos nos acordos de reestruturação da dívida externa.
Art. 14. A partir da data do seu vencimento, as NTN de que
trata este decreto terão poder liberatório para pagamento de impostos federais, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros,
pelo seu valor de resgate, desde que não se verifique operação de
resgate pelo seu emissor.
Art. 15. A emissão das NTN, referenciadas neste decreto, processar-se-á sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos
direitos credítórios, bem como das cessões desses díreitos, no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), por intermédio do qual
serão também creditados os juros e os resgates do principal, quando
for o caso.
Parágrafo único. Para fins de aquisição da NTN-I, da NTN-M,
da NTN-P e da NTN-R, as instituições não participantes do Selic
deverão indicar ao Banco Central do Brasil a instituição financeira
integrante desse sistema por intermédio da qual receberão os correspondentes títulos, e em cuja conta de Reservas Bancárias serão
realizadas as movimentações financeiras.
Art. 16. As NTN poderão ser utilizadas como meio de pagamento para a aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), nos termos da Lei n" 8.031, de
1990, em sua atual redação.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro Nacional, fixará as condições para o cumprimento do
disposto neste artigo.
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Art. 17. São isentos do Imposto de Renda, nos termos do art. 5º
da Lei nO 8.249, de 1991, os juros produzidos pela NTN referenciada
no § 1º do art. 1e deste decreto.
Art. 18. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os atos necessários ao fiel cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 19. O Ministro da Fazenda poderá, mediante portaria,
alterar as características das NTN, observado o disposto na Lei nº
8.249, de 1991, em sua atual redação.
Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21. Revoga-se o Decreto nº 1.139, de 11 de maio de 1994.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros

DECRETO Nº 1.733, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Regulamenta a legislação do Imposto
sobre a Renda na parte relativa a incentivos
fiscais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 3º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1º A pessoa jurídica que efetuar o pagamento mensal do
Imposto de Renda com base no lucro real, apurado mensalmente,
manifestará a opção pela aplicação de parte do imposto em investimentos regionais mediante a indicação, no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) correspondente à parcela do recolhimento destinada aos fundos de investimento Finam, Finar ou Funres,
do código específico e da denominação do fundo beneficiário.
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Art. 2' A administração do fundo beneficiário, mediante a apresentação dos Darf validados pela Secretaria da Receita Federal,
observadas as demais exigências da legislação, poderá liberar os
recursos para as pessoas jurídicas destinatárias.
§ l' Liberados os recursos, a opção manifestada pelo contribuinte torna-se definitiva, não podendo ser alterada.
§ 2' No caso de pagamento a menor de imposto, em virtude de
erro na determinação do valor recolhido para os fundos de investimento, a pessoa jurídica optante deverá pagar a diferença com os
acréscimos previstos na legislação do Imposto de Renda.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros

DECRETO N' 1.734, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Regulamenta o art. 7'1 da Lei n!! f!.131,
de24 de novembro de 1995, que altera dispositivos da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de
1961.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6' da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Os processos em andamento no Conselho Federal de
Educação em 19 de outubro de 1994, que tiveram sua tramitação
suspensa por força dos Decretos n's 1.303, de 8 de novembro de 1994,
e 1.334, de 8 de dezembro de 1994, terão sua análise retomada pelo
Conselho Nacional de Educação, a partir de sua instalação, desde que
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requeridos pela parte interessada, conforme disposto no art. 7º da Lei
nº 9.131, de 24 de novembro de 1995.
Parágrafo único. Ficam ressalvados os processos cuja tramitação teve prosseguimento nos termos do art. 15 do Decreto nº 1.303,
de 1994, na redação dada pelo Decreto nº 1.334, de 1994, que continuarão sendo apreciados pela Comissão Especial de que trata o
Decreto de 16 de fevereiro de 1995, para deliberação do Ministro de
Estado da Educação e do Desporto, até a instalação do Conselho
Nacional de Educação.

Art. 2º Os Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito
Federal, no uso de suas competências, poderão dar prosseguimento
aos processos que tiveram sua tramitação suspensa por força dos
Decretos n-s 1.303 e 1.334, de 1994.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza

DECRETO N" 1.735, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Acresceparágrafos ao art. 15 do Decreto
nº 101, de 17 de abril de 1991, que regulamenta a Lei n'2 8.167, de 16 de janeiro de
1991.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I' O art. 15 do Decreto nº 101, de 17 de abril de 1991,
alterado pelo art. l' do Decreto nº 153, de 25 de junho de 1991, passa
a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
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«Art. 15

.

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

§ 4º As exigências constantes do § 2º deste artigo aplicarse-âo, especificamente, a projetos agropecuários e de mineração,
ficando aqueles que envolvam recursos incentivados, localizados
em áreas urbanas ou distritos industriais, obrigados a apresentar
certidão de cumprimento da legislação ambiental fornecida pelo
órgão regional competente.

§ 5º Os órgãos executores dos fundos de investimentos
regionais ficam obrigados a apresentar, anualmente, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, relação de todos os projetos contemplados com incentivos
fiscais, localizados em área urbana ou em distritos industriais,
acompanhada das respectivas certidôes de cumprimento da legislação ambiental."
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília 7 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause

DECRETO Nº 1.736, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre cálculo de pagamento de
diárias no exterior.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. lº Para efeito de pagamento das diárias previstas no Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, aplicam-se os valores
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constantes do Anexo UI, do Decreto n" 1.656, de 3 de outubro de 1995,
aos afastamentos em curso na data de sua publicação, salvo se o valor
percebido tiver sido inferior.
Art. 2Q No afastamento para o exterior como integrante de
delegação oficial, será facultado ao servidor optar pelo valor da diária
correspondente ao seu cargo efetivo, cargo em comissão, emprego,
função e posto ou graduação de origem ou o atribuído como membro
da delegação.
Parágrafo único. No caso de viagem sem nomeação ou designação para o exterior o servidor poderá, também, optar pelo valor da
diária correspondente ao seu cargo efetivo ou pelo do cargo em
comissão exercido.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 1.737, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Regula a supervisão da administração
dos servidores civis da União postos à disposição dos Governos dos Estados de Rondônia,
de Roraima e do Amapá e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõem os arts. 18 e 19 da Lei Complementar n Q 41, de 22 de
dezembrode 1981, combinados com o disposto no § 2Q do art. 14 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
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DECRETA:

Art. 1· A supervisao dos quadros de servidores cedidos, na
forma dos arts. 18, 19 e 21 da Lei Complementar n Q 41, de 22 de
dezembro de 1981, aos Governos dos Estados de Rondônia, de Roraima e do Amapá cabe ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, inclusive sobre a folha de pagamento dos respectivos inativos e pensionistas.
Art. 2· A administração dos quadros de servidores de que trata
o art. 1" será exercida pelo respectivo Governo do Estado, ficando o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado autorizado
a celebrar convênios com os mesmos Governos, estabelecendo a forma
e condições da supervisão ministerial.
Art. 3· Os créditos relativos ao pagamento dos servidores a que
se refere o art. 1. serão efetuados diretamente pela União, em conta
bancária individualizada do servidor.

Art. 4º A remuneração dos servidores, inclusive inativos,
transferidos ao Estado do Acre por força do disposto no art. 9·
da Lei nO 4.070, de 15 de junho de 1962, permanece sob a
responsabilidade da União, na forma e termos do mesmo diplo- .
ma legal.
Art. 5· O Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado fica autorizado a expedir normas e instruções regulando a matéria contida neste decreto e no § 4· do art. 19 da Lei
Complementar n" 41, de 1981.
Art. 6· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7· Revoga-se o Decreto n· 99.709, de 21 de dezembro de
1990.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-S052, dez. 1995.
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DECRETO Nº 1.738, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Institui, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado o
Conselho de Reforma do Estado, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o Conselho de Reforma do Estado,
de caráter consultivo, com a finalidade de proceder a debates e
oferecer sugestões à Câmara de Reforma do Estado, nos assuntos
relativos à reforma do aparelho do Estado.
Parágrafo único. O Conselho de Reforma do Estado compõe-se
de doze membros, de notável saber e ilibada reputação, designados
pelo Presidente da República para um mandato de três anos, permitida uma recondução.
Art. 2º O Presidente do Conselho de Reforma do Estado será
escolhido pelo Presidente da República entre seus membros e terá
voto de qualidade.
Art. 3º Participarão das reuniões do Conselho de Reforma do
Estado o titular do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, os Secretários Executivos dos Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado, do Planejamento e Orçamento, da
Fazenda, O Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, o Secretário da Reforma do Estado e o Secretário do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, responsável pelo apoio técnico e administrativo ao conselho.
§ 1º O conselho poderá convidar, para participar de suas reuniões, Secretários Executivos de outros ministérios e representantes
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das entidades da Administração Pública Federal, quando o assunto
objeto de deliberação for pertinente às suas respectivas áreas e
atribuições.

§ 2° Conforme a natureza do assunto em apreciação, poderão
ser convidadas, também, autoridades estaduais e municipais para
participar das reuniões do conselho.

Art. 4° O Conselho de Reforma do Estado contará com o apoio
técnico, administrativo e financeiro do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
Art. 5º A participação como membro do Conselho de Reforma
do Estado não compreenderá remuneração de qualquer espécie, sendo
considerada prestação de serviço, público relevante.
Parágrafo único. Será permitida despesa com diárias e passagens, em caso de deslocamento de membros do conselho para
participar das reuniões, convocadas na forma do seu regimento
interno.

Art. 6° O regimento interno do Conselho de Reforma do Estado
será aprovado pela Câmara da Reforma do Estado.
Art. 7º Na composição inicial do Conselho de Reforma do Estado, o mandato de um terço dos membros será de um ano, o de outro
terço de. dois' anos e o do último terço de três anos, de forma a
possibilitar a renovação anual de um terço dos conselheiros.
Parágrafo único. Compete ao Conselho de Reforma do Estado,
na primeira reunião subseqüente ao da nomeação dos conselheiros
referidos neste artigo, deliberar sobre os prazos de duração dos
respectivos mandatos.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NQ 1.739, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao inciso N do art. 1º
do Decreto n' 1.096, de 23 de março de 1994,
que dispõe sobre cargos privativos de OficialGeneral do Exército em tempo de paz e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 46 do Decreto-Lei n Q200, de 25 de fevereiro de 1967, e na Lei
n Q7.150, de 1Qde dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. 1Q O inciso IV do art. 1Qdo Decreto n Q1.096, de 23 de março
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IV - do posto de General-de-Brigada Combatente:
a) Chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército;·
b) Chefe do Centro de Inteligência do Exército;
c) Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército;
d) Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;
e) Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército;
f) Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
g) Comandante da Escola de Sargentos das Armas;
h) Comandante de Brigada;
i) Comandante de Artilharia Divisionária;
j) Comandante de Grupamento de Engenharia de Construção;
l) Chefe do Estado-Maior de Comando Militar de Área,
exceto Comando Militar do Planalto;
m) Comandante de Apoio Regional;
n) Comandante de Aviação do Exército;
o) Comandante do Grupamento de Unidades-Escola/9' Brigada de Infantaria Motorizada;
p) Comandante do Centro de Capacitação Física do Exército/Forte São João."
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Art. 2· O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se o Decreto nº 1.528, de 21 de junho de 1995,
e o art. 1· do Decreto nº 1.594, de 15 de agosto de 1995.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO Nº 1.740, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Extingue o Comando da 4ª Região Militar, transforma o Comando da 4ª Divisão de
Exército e altera a subordinação e a sede da
4ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Ministério do Exército, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 3· da Lei Complementar nº 69, de 23 de julho de 1991,
e no art. 46 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1e Fica extinto o Comando da 42 Região Militar, com sede
na Cidade de Juiz de Fora (MG).
Art. 2º Fica transformado o Comando da 4" Divisão de Exército
em Comando da 4" Região Militar/4" Divisão de Exército, com sede
na Cidade de Belo Horizonte (MG), subordinado ao Comando Militar
do Leste.
Art. 3º Ficam alteradas:
I - a subordinação da 4" Brigada de Infantaria Motorizada da
4"Divisão de Exército para a 4" Região Militar/4" Divisão de Exército;
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II - a sede do Comando da 4' Brigada de Infantaria Motorizada de Belo Horizonte (MG) para Juiz de Fora (MG).
Art. 4' O Ministro de Estado do Exército fixará a data de
implementação das medidas de que tratam os artigos anteriores e
baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revoga-se o Decreto n? 76.781, de 12 de dezembro de
1975.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO N' 1.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Câmara de Políticas Regionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º A Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, tem como objetivo coordenar as políticas setoriais com
impacto regional, com vistas a reduzir as desigualdades inter e
intra-regionais.
Art. 2º A Câmara de Políticas Regionais será integrada pelos
Ministros de Estado:
I presidirá;
II
III

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a
da Fazenda;
do Planejamento e Orçamento;
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IV

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

ria;

V- da Indústria, do Comércio e do Turismo;
VI- do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VII
VIII

do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reuniões da cãmara representantes de outros órgãos e entidades da
Administração Pública.
Art. 3· O cargo de Secretário Executivo da Cãmara de Políticas
Regionais será exercido pelo titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento, com a competência de:
I· - coordenar os trabalhos do Comitê Executivo da Cãmara
de Políticas Regionais;
II -

cumprir as atribuições que lhe forem conferidas pela câ-

mara.

Art. 4· A Cãmara de Políticas Regionais disporá de um Comitê
Executivo, integrado pelos Secretários Executivos dos ministérios
que a compõem e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da República.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reuniões do comitê representantes de outros órgãos e entidades da
Administração Pública.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 1072
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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DECRETO NQ 1.742, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo, por troca de Notas,
no Âmbito da Doação Cultural Japonesa,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em
30 de maio de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Japão assinaram, em 30 de maio de 1995, o acordo,
por troca de Notas, no Âmbito da Doação Cultural Japonesa;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n Q133, de 20 de outubro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 16 de novembro
de 1995, nos termos do § 3Qda Nota de resposta,
DECRETA:

Art. 1Q O Acordo, por troca de Notas, no Âmbito da Doação
Cultural Japonesa, firmado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em 30 de maio de 1995,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795·6052, dez. 1995.
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DECRETO Nº 1.743, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Promulga o Acordo, por troca de Notas,
relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Dinamarca, de 22 de março de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Dinamarca assinaram, em 22 de março de
1994, o Acordo, por troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades
Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n? 132, de 20 de outubro de 1995;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 9 de dezembro
de 1995, nos termos de seu § 9º,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo, por troca de Notas, relativo ao Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o .
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Dinamarca, em Brasília, em 22 de março de 1994, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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DECRETO 1.744, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Regulamenta o beneficio de prestação
continuada devido a pessoa portadora de
deficiência e a idoso, de que trata a Lei n'l
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo emvista o disposto
no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Benefício de Prestação Continuada e do Beneficiário

Art. 1º O benefício de prestação continuada previsto no art. 20
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário
mínimo mensal a pessoa portadora de deficiência e a idoso, com
setenta anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção e nem de tê-lo provida por sua fanu1ia.
Art. 2º Para os fins deste regulamento, considera-se:
I - fanúlia: a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo
teto, cuja economia é mantida pela contribuição de seus integrantes;
U - pessoa portadora de deficiência: aquela incapacitada para
a vida independente e para o trabalho em razão de anomalias ou
lesões irreversíveis de natureza hereditária, congênita ou adquirida, que impeçam o desempenho das atividades da vida diária e do
trabalho;
Hl - família incapacitada de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou idosa; aquela cuja renda mensal de seus
integrantes, dividida pelo número destes, seja inferior ao valor previsto no § 3' do art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993.
Art. 3º A condição de internado não prejudica o direito do idoso
ou do portador de deficiência ao recebimento do benefício.
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Parágrafo único. Entende-se por condição de internado, para os
efeitos do caput deste artigo, aquela relativa a internamentos em
hospitais, asilos, sanatórios, instituições que abriguem pessoa portadora de deficiência ou instituições congêneres.

Art. 4Q São também beneficiários os idosos e as pessoas portadoras de deficiência, estrangeiros naturalizados e domiciliados no
Brasil, desde que não amparados pelo sistema previdenciário do país
de origem.
CAPÍTULOII
Da Habilitação, do Indeferimento, da Concessão,
da Representação e da Manutenção

Seção I
Da Habilitação e do Indeferimento

Art. 5Q Para fazer jus ao salário mínimo mensal, o beneficiário
idoso deverá comprovar que:
I
11

possui setenta anos de idade ou mais;

não exercer atividade remunerada;

III
a renda familiar mensal per capita é inferior à prevista
no § 3 Q do art. 20 da Lei n Q 8.742, de 1993.
Art. 69 Para fazer jus ao salário mínimo mensal, o beneficiário
portador de deficiência deverá comprovar que:
.
.
I - é portador de deficiência que o incapacite para a vida
independente e para o trabalho;

II - a renda familiar mensal per capita é inferior à prevista no
§ 3Q do art. 20 da Lei n Q 8.742, de 1993.

Art. 7Q O benefício de prestação continuada deverá ser requerido junto aos Postos de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ao órgão autorizado ou a entidade conveniada.
§ 1Q Os formulários de requerimento para a habilitação do
beneficiário serão fornecidos pelos Postos de Benefícios do Instituto
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Nacional do Seguro Social (INSS), pelo órgão autorizado ou pela
entidade conveniada.
§ 2° A apresentação de documentação incompleta não constitui
motivo de recusa liminar de requerimento do benefício.
Art. 8° A comprovação da idade do beneficiário idoso, a que se
refere o inciso I do art. 5º, far-se-á mediante apresentação de um dos
seguintes documentos:
I
Certidão de Nascimento;
II
Certidão de Casamento;

III
IV

Certificado de Reservista;
Carteira de Identidade;

V
Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida há
mais de cinco anos;
VI - Certidão de Inscrição Eleitoral.
Art. 9° A prova de idade do beneficiário idoso estrangeiro naturalizado e domiciliado no Brasil far-se-á pela apresentação de um dos
seguintes documentos:
I
II
III
IV

Título Declaratório de Nacionalidade Brasileira;
Certidão de Nascimento;
Certidão de Casamento;
Passaporte;

V
Certidão ou guia de inscrição consular ou certidão de
desembarque devidamente autenticada;
VI - Carteira de Identidade;
VII - Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida há
mais de cinco anos;
VIII - Certidão de Inscrição Eleitoral.
Art. 10. Caso a data de expedição dos documentos mencionados
nos arts. 8° e 9° remonte há menos de cinco anos da data da apresentação do requerimento, deverão ser solicitados outros documentos
expedidos anteriormente, para reforço da prova de idade.
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Parágrafo único. Na hipótese do caput, poderão ser examinados
documentos e feitas perícias, sempre que necessário, a critério do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Art. 11. A pessoa portadora de deficiência será identificada
mediante a apresentação de um dos documentos mencionados no
art. 8º.
Parágrafo único. A pessoa estrangeira portadora de deficiência,
naturalizada e domiciliada no Brasil, identificar-se-á mediante a
apresentação de um dos documentos mencionados no art. 9º.
Art. 12. Para comprovação da inexistência de atividade remunerada do beneficiário idoso, admitir-se-á, como prova, declaração dos
Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distritos Federal e
dos Municípios.
§ 1º Nas localidades onde existir Conselho de Assistência Social, admitir-se-á prova mediante declaração de profissionais assistentes sociais em situação regular junto aos Conselhos Regionais de
Serviço Social, e de autoridades locais identificadas e qualificadas.
§ 2º São autoridades locais para os fins do disposto no parágrafo
anterior, além de outras declaradas em ato do Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social: 08 juízes, os juízes de paz, os promotores de justiça, os comandantes militares do Exército, da Marinha,
da Aeronáutica e das Forças Auxiliares e os delegados de polícia.
§ 3' Não será exigido o reconhecimento da firma dos signatários
das declarações a que se refere o caput e os parágrafos anteriores.
§ 4' A declaração que não contiver dados fidedignos acarretará
ao declarante as penas previstas em lei.

Art. 13. A comprovação da renda familiar mensal per capita
será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos
por parte de todos os membros da fanu1ia do requerente que exerçam
atividade remunerada:
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações
atualizadas;
II - contracheque de pagamento ou documento expedido pelo
empregador;
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III - carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS);
IV - extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou outro regime
de previdência social público ou privado;
V - declaração de entidade, autoridade ou profissional a que
se refere o art. 12.
§ 1º A apresentação de um dos documentos mencionados nos
incisos I a V deste artigo não exclui a faculdade de o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) emitir parecer sobre a situação socioeconômica da família do beneficiário.
§ 2' A declaração de que trata o inciso V será aceita somente
nos casos de trabalhadores que, excepcionalmente, estejam impossibilitados de comprovar sua renda mediante a documentação mencionada nos incisos I a IV.

Art. 14. A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por serviço que conte com equipe multi profissional do
Sistema Unico de Saúde (SUS) ou do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
§ l' Na inexistência de equipe multiprofissional no município,
o beneficiário poderá apresentar, no mínimo, dois pareceres técnicos,
sendo um emitido por profissional da área médica, e outro por profissional das áreas terapêutica ou educacional, ou ainda laudo de avaliação emitido por uma entidade de reconhecida competência técnica.
§ 2' Na hipótese de não existirem serviços no município de
residência do beneficiário, fica assegurado o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com esses serviços.
§ 3' Quando o beneficiário deslocar-se por determinação do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para submeter-se a
avaliação em localidade diversa da de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária.
§ 4' Caso o beneficiário, a critério do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), necessite de acompanhante, a viagem deste
deverá ser autorizada, aplicando-se o disposto no parágrafo anterior.
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§ 5º O valor da diária paga ao beneficiário e a seu acompanhante será igual ao valor da diária concedida aos beneficiários do Regime
Geral de Previdência Social.

Art. 15. Para efeito de habilitação ao benefício de que trata este
regulamento, serão apresentados o requerimento e documentos que
comprovem as condições exigidas, não sendo obrigatória a presença
do requerente para esse fim.
§ 1º O requerimento será feito em formulário próprio, devendo
ser assinado pelo interessado ou por procurador, tutor ou curador, a
representante legal.
§ 2º Na hipótese de o requerente ser analfabeto ou de estar
impossibilitado de assinar, será admitida a aposição da impressão
digital, na presença de funcionário do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou do órgão autorizado ou da entidade conveniada,
que o identificará, ou a assinatura a rogo, em presença de duas
testemunhas.
§ 3º A existência de formulário próprio não impedirá que seja
aceito qualquer requerimento pleiteando o benefício, sendo, entretanto, indispensável que nele constem os dados imprescindiveis ao processamento.
§ 4º Quando se tratar de pessoa em condição de internado, na
forma prevista neste regulamento, admitir-se-á requerimento assinado pela direção do estabelecimento onde o requerente encontra-se
internado.

Art. 16. O benefício será indeferido, caso o beneficiário não
atenda às exigências contidas neste regulamento.
Parágrafo único. No caso de indeferimento, caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, a contar do recebimento da comunicação, na forma estabelecida no seu regimento interno.

Seção II
Da Concessão

Art. 17. O benefício de prestação continuada não está sujeito a
desconto de qualquer contribuição e não gera direito a abono anual.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

5860
Art. 18. O beneficio de que trata este regulamento não pode ser
acumulado com qualquer outro beneficio pecuniário no âmbito da
Seguridade Social ou de outro regime previdenciário ou assistencial.
§ l' É indispensável que seja verificada a existência de registro
de beneficio previdenciário em nome do requerente.
§ 2' Competirá ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
ou ao órgão autorizado ou à entidade conveniada, quando necessário,
promover verificações junto a outras instituições de previdência ou
de assistência social, bem como junto aos atestantes ou vizinhos do
requerente.
Art. 19. O beneficio de prestação continuada será devido a mais
de um membro da mesma fanu1ia, enquanto for atendido o disposto
no inciso III do art. 2' deste regulamento, passando o valor do
benefício a compor a renda familiar, para a concessão de um segundo
benefício.
Art. 20. Fica O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
obrigado a emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão do
benefício.

SeçãoIlI
Da Representação e da Manutenção
Art. 21. O beneficio será pago diretamente ao beneficiário ou a
seu procurador, tutor ou curador.

§ 1º A procuração, renovável a cada doze meses, deverá ser,
preferencialmente, lavrada em cartório, podendo ser admitida procuração feita em formulário próprio do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), desde que comprovado o motivo da ausência.
§ 2' O procurador, tutor ou curador do beneficiário deverá firmar, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o órgão
autorizado ou a entidade conveniada, termo de responsabilidade
mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer evento que
possa anular a procuração, tutela ou curatela, principalmente o óbito
do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis.
Art. 22. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o órgão
autorizado ou a entidade conveniada somente poderão negar-se a
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aceitar procuração quando se manifestarem indícios de inidoneidade
do documento ou do procurador, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias.

Art. 23. Somente será aceita a constituição de procurador com
mais de uma procuração ou procuração coletiva nos casos de representantes de instituições que abriguem pessoas na condição de internado.
Art. 24. Não poderão ser procuradores:
I - os servidores públicos ativos, civis ou militares, salvo se
parentes até o segundo grau.
II - os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 1.298 do Código Civil.

Parágrafo único. Nas demais disposições, relativas à procuração, observar-se-á, subsidiariamente, o disposto no Código Civil.

Art. 25. O procurador fica obrigado, no caso de transferência do
benefício de uma localidade para outra, à apresentação de novo
instrumento de mandato na localidade de destino.
Art. 26. A procuração perderá a validade, efeito ou eficácia nos
seguintes casos:
I - quando o outorgante passar a receber pessoalmente o
benefício, declarando, por escrito, que cancela a procuração existente;
II -

quando o outorgante sub-rogar a procuração;
pela expiração do prazo fixado ou pelo cumprimento ou
extinção da finalidade outorgada;

III IV

por morte do outorgante ou do procurador;

V
VI

por interdição de uma das partes;
por desistência do procurador, desde que por escrito.

Art. 27. Não podem outorgar procuração, devendo ser representados por tutor ou curador, o menor de 21 anos, exceto se assistido
após os 16 anos ou emancipado após os 18 anos, e o incapaz para os
atos da vida civil.
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Art. 28. O benefício devido ao beneficiário incapaz será pago a
cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta, e por
período não superior a seis meses, o pagamento a herdeiro necessário,
mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento.
§ 1· O curador ou tutor pode outorgar procuração a terceiros,
com poderes para recebimento do beneficio e, nesta hipótese, a outorga, obrigatoriamente, será feita por instrumento público.
§ 2· A procuração não isenta o tutor ou curador da condição
original de mandatário titular da tutela ou curatela.

Art. 29. O pagamento do benefício de prestação continuada não
será antecipado.
Art. 30. Os benefícios serão pagos na rede bancária autorizada e, nas localidades onde não houver estabelecimento bancário, o
pagamento será efetuado por órgão autorizado ou entidade conveniada.

Art. 31. O pagamento de benefício decorrente de sentença judicial far-sc-á com a observância da prioridade garantida aos créditos
alimentícios, na forma da lei.
CAPÍTULO III
Do Acompanhamento e Controle
Art. 32. Compete ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, a coordenação geral, o acompanhamento e a avaliação da prestação do
benefício.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação
continuada, previsto neste regulamento.

Art. 33. Qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, especialmente os Conselhos de Direitos e as Organizações
Representativas de pessoas portadoras de deficiência e de pessoas
idosas, é parte legitima para provocar a iniciativa das autoridades
do Ministério da Previdência e Assistência Social, fornecendo-lhes
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informações sobre irregularidades na aplicação deste regulamento,
se for o caso.
CAPÍTULO IV
Da Suspensão e do Cancelamento

Art. 34. O beneficio de que trata este regulamento deverá ser
suspenso se comprovada qualquer irregularidade.
§ 10 Verificada a irregularidade, será concedido ao interessado
o prazo de trinta dias para prestar esclarecimentos e produzir, se for
o caso, prova cabal da veracidade dos fatos alegados.
§ 20 Esgotado esse prazo, sem manifestação da parte, será
cancelado o pagamento do beneficio e aberto o prazo de quinze dias
para recurso à Junta de Recursos da Previdência Social.

Art. 35. O pagamento do beneficio cessa:
I - no momento em que forem superadas as condições que lhe
deram origem;
Il
em caso de morte do beneficiário;

In

em caso. de morte presumida, declarada em juízo;

IV

em caso de ausência, declarada em juízo, do beneficiário.

Art. 36. O benefício de prestação continuada é intransferível,
não gerando direito a pensão ou pagamento de resíduo a herdeiro ou
sucessor.
CAPÍTULO V
Da Renovação

Art. 37. O benefício de prestação continuada deverá ser revisto
a cada dois anos, para reavaliação das condições que lhe deram
origem.
Art. 38. Para reavaliar as condições que deram origem ao benefício, será necessário comprovar a situação prevista no art. 13 deste
regulamento.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 39. A partir de 1Q de janeiro de 1996, ficam extintos o
auxílio-natalidade, o auxílio-funeral e a renda mensal vitalícia.
Parágrafo único. É assegurado ao maior de setenta anos e ao
inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 31 de dezembro de
1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 10 do art. 139 da Lei n Q 8.213, de 24 de
junho de 1991.
Art. 40. O benefício de prestação continuada devido ao idoso e
a pessoa portadora de deficiência, criado pela Lei n Q 8.742, de 1993,
somente poderá ser requerido a partir de 1Q de janeiro de 1996.
Art. 41. As despesas com o pagamento do benefício de que trata
este regulamento far-se-ão com recursos do Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS).
Art. 42. A partir de 1Q de janeiro de 1998, a idade prevista no
inciso I do art. 5Q deste regulamento reduzir-se-á para 67 anos e, a
partir de 1Q de janeiro de 2000, para 65 anos.
Art. 43. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos
necessários à operacionalização do benefício de prestação continuada, previsto·neste regulamento.
Art. 44. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 45. Revoga-se o Decreto n" 1.330, de 8 de dezembro de
1994.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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DECRETO NQ 1.745, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstratiuo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Fa·
zendo, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Fazenda, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, um DAS 101.5, 23 DAS 101.3, 54
DAS 101.2, 33 DAS 101.1, quatro DAS 102.5, nove DAS 102.4, três
DAS 102.3, quinze DAS 102.2, 23 DAS 102.1;

b) do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, quatro DAS 101.4, 196 FG-1, 271 FG-2
e 333 FG-3.
Art. 2Q OS apostilamentos decorrentes da aprovação da Estru-

tura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Fazenda fará publicar, no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
(*)

Republicada no DO de 28.12.1995 (pág. 6259 deste volume).
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Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Fazenda serão aprovados dentro de noventa dias, a contar da data da
publicação deste decreto, mediante portaria do Ministro de Estado da
Fazenda, e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se os arts. 147 a 179 do Decreto n' 99.244,
10 de maio de 1990, os Decretos n's 80, de 5 de abril de 1991, 186,
9 de agosto de 1991, 243, de 28 de outubro de 1991, 451, de 17
fevereiro de 1992, 726, de 19 de janeiro de 1993, e o Anexo XXII
Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994.

de
de
de
ao

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO I
ESTRUTURA REGIMEN'!'AL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério da Fazenda, órgão da administração direta, tem em sua área de competência:
I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

II - política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
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IH -

administração orçamentária e financeira, controle in-

ternO, auditoria e contabilidade públicas;

IV

administração das dividas públicas interna e externa;

V - administração patrimonial;
VI - negociações econômicas e financeiras com governos e
entidades nacionais, estrangeiras e .internacionais;
VII
preços em geral e tarifas públicas e administradas;
VIH - fiscalização e controle do comércio exterior.
CAPÍTULO H
Da Estrutura Organizacional
Art. 2' O Ministério da Fazenda tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planej amento e Orçamento;
H - órgãos específicos singulares:
a) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
b) Secretaria da Receita Federal;

c) Secretaria do Tesouro Nacional;
d) Secretaria de Política Econômica;
e)

Secretaria de Acompanhamento Econômico;

fJ Secretaria do Patrimônio da União;
Secretaria Federal de Controle:
1. Corregedoria-Geral do Controle Interno;
2. Secretarias de Controle Interno nos ministérios:

g)
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2.1. da Administração Federal e Reforma do Estado;
2.2. da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
2.3. da Ciência e Tecnologia;
2.4. das Comunicações;
2.5. da Cultura;
2.6. da Educação e do Desporto;
2.7. da Fazenda;
2.8. da Indústria, do Comércio e do Turismo;
2.9. da Justiça;
2.10. do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia
Legal;
2.11. de Minas e Energia;
2.12. do Planejamento e Orçamento;
2.13. da Previdência e Assistência Social;
2.14. da Saúde;
2.15. do Trabalho;
2.16. dos Transportes;
h) Secretaria de Assuntos Internacionais;
i) Escola de Administração Fazendária;

IH -

órgãos colegiados:
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacional de Política Fazendária;

c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais;

fJ Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes;
h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;

i) Junta de Programação Financeira;
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IV -

entidades vinculadas:

a) autarquias:

1.
2.
3.
4.

Banco Central do Brasil;
Comissão de Valores Mobiliários;
Superintendência de Seguros Privados;
Superintendência Nacional do Abastecimento;

b) empresas públicas:

1. Casa da Moeda do Brasil;
2. Serviço Federal de Processamento de Dados;
3. Caixa Econômica Federal;
c) sociedade de economia mista:

1. Banco do Brasil S.A.;
2. Instituto de Resseguros do Brasil;
3. Banco da Amazônia S.A.;
4. Banco do Nordeste do Brasil S,A.;
5. Banco Meridional do Brasil S.A.
§ 1" Para fins de descentralização dos serviços a cargo do Ministério da Fazenda, fixação de área de jurisdição e de sede de seus
órgãos regionais, fica o País dividido em dez Regiões Fiscais, assim
distribuidas, excetuando-se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cuj as unidades regionais continuarão a ter sede em cidades onde
funcionam Tribunais Regionais Federais:

l' Região: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Tocantins;
Sede: Brasília;
2ª Região: Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia;
Sede: Belém;
3' Região: Maranhão, Piaui e Ceará;
Sede: Fortaleza;
4' Região: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas;
Sede: Recife;
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5" Região: Sergipe e Bahia;
Sede: Salvador;

6ª Região: Minas Gerais;
Sede: Belo Horizonte;
7" Região: Espírito Santo e Rio de' Janeiro;
Sede: Rio de Janeiro;
8" Região: São Paulo;
Sede: São Paulo;
9" Região: Paraná e Santa Catarina;
Sede: Curitiba;

lO" Região: Rio Grande do Sul;
Sede: Porto Alegre;
§ 2º A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel de órgão
setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e
Modernização Administrativa (Somad), de Administração de Recursos da Informação e da Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg)
e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado
Art. 3º Ao Gabinete compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e do
despacho do seu expediente pessoal;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-S052, dez. 1995.

5871

UI - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4° À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
U - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do

ministério;
UI - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na
implementação das ações da área de competéncia do ministério;
IV - coordenar, no âmbito do ministério, os estudos relacionados com projetos de leis, medidas provisórias, decretos e outros atos
normativos de interesse da Pasta da Fazenda.

Art. 5° À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do ministério;

U - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

UI - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.

Art. 6° À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
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I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;

U - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
Ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

lU - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério e submetê-los à
decisão superior;
IV dades.

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativi-

Seção!!
Dos órgãos Específicos Singulares

Art. 7' À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete:
I - apurar a liquidez e certeza da divida ativa da União,
tributária ou de qualquer outra natureza, inscrevendo-a para fins de
cobrança, amigável ou judicial;
U - representar privativamente a União, na execução de sua
dívida ativa de caráter tributário;

lU -

examinar previamente a legalidade dos contratos, concesacordos, ajustes ou convênios que interessem à Fazenda N acional, inclusive os referentes à divida pública externa, e, quando for o
caso, promover respectiva rescisão ou declaração de caducidade, por
via administrativa ou judicial;
SÕ~S,

IV - representar a União nas causas de natureza fiscal, assim
entendidas as relativas a tributos de competência da União, inclusive
infrações à legislação tributária; empréstimos compulsórios; apreensão de mercadorias nacionais ou estrangeiras; decisões de órgãos do
contencioso administrativo fiscal; benefícios e isenções fiscais; créditos e estímulos fiscais à exportação; responsabilidade tributária de
transportadores e agentes marítimos; e incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal;
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v - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas
áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
VI -

representar e defender os interesses da Fazenda Nacio-

nal:
a) nos contratos acordos ou ajustes de natureza fiscal ou financeira, em que intervenha, ou seja parte, de um lado a União e, de
outro, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista ou entidades
estrangeiras, bem assim nos de concessões;
b) em contratos de empréstimo, garantia, contragarantia, aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil, em que seja parte
ou intervenha a União;

c) junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, aos Conselhos
de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, aos Conselhos Superior e Regionais do Trabalho Maritimo
e em outros órgãos de deliberação coletiva;
d) nos atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento,
locação e outros concernentes a imóveis do Patrimônio da União,junto
aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a matrícula, inscrição, transcrição ou averbação de títulos relativos a imóvel do Patrimônio da União e, quando for o caso, manifestando recusa ou impossibilidade de atender à exigência do Oficial, bem assim a ele requerendo certidões no interesse do referido Patrimônio; e, ainda, promovendo o registro de propriedade dos bens imóveis da União discriminados administrativamente, possuídos ou ocupados por órgãos da
Administração Federal e por unidades militares, nas hipóteses previstas na legislação pertinente;

e) nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades por
ações de cujo capital participe a União, bem assim nos atos de
subscrição, compra, venda ou transferência de ações ou direito de
subscrição;
VII -

aceitar as doações, sem encargos, em favor da União.
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Parágrafo umco. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
desempenha as atividades de consultoria e assessoramento juridicos
no âmbito do Ministério da Fazenda e entidades vinculadas, regendo-se, no desempenho dessas atividades, pela Lei Complementar n"
73, de 10 de fevereiro de 1993.

Art. 8 Q À Secretaria da Receita Federal compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar
e avaliar as atividades da administração tributária federal;

H - propor medidas de aperfeiçoamento regulamentação e
a consolidação da legislação tributária federal;

IH - interpretar e aplicar a legislação fiscal e correlata,
relacionada com os assuntos de sua área de competência, baixando os
atos normativos e instruções para a sua fiel execução;
IV - preparar e julgar, em primeira instância, processos
administrativos de determinação e exigência de créditos tributários
da União, relativos aos tributos e contribuições por ela administrados;

V - acompanhar a execução das políticas tributária e fiscal
e estudar seus efeitos na economia do País;
VI - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
os serviços de fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas da União, de cuja
administração estej a incumbida;
VII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
os serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiro;
VIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar o
controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas ou exportadas, inclusive no que diz respeito à prática de preços de transferência,
ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;

IX - reprimir, nos limites de sua alçada, o contrabando, o
descaminho e o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins;
X - realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o
controle das receitas sob sua administração, bem como coordenar e
consolidar as previsões das demais receitas federais, para subsidiar
a elaboração da proposta orçamentária da União;
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XI - propor medidas destinadas a compatibilizar a receita
a ser arrecadada com os valores previstos na programação financeira
do Governo;
XII - estimar e quantificar a renúncia de receitas administrativas e avaliar os efeitos das reduções de alíquotas, das isenções
tributárias e os dos incentivos ou estímulos fiscais, ressalvada a
competência de outros orgãos que tratem desses assuntos;
XIII - participar das atividades relacionadas com nomenclatura e classificação fiscal de mercadorias e comparecer a reuniões
nacionais ou internacionais sobre a matéria, respeitadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
XIV - autorizar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas com loterias federal e estadual, distribuição gratuita de prêmios e
operações de captação antecipada de poupança popular, excetuadas
aquelas sujeitas a autorização de outros órgãos públicos federais;
XV - promover atividades de integração fisco-contribuinte e
de formação de futuros contribuintes, preparar, orientar e divulgar
informações tributárias;
XVI - formular e estabelecer política de informações econômico-fiscais e implementar sistemática de coleta, tratamento e divulgação dessas informações;
XVII - articular-se com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, indireta, bem assim com as demais entidades
de direito públíco ou privado, visando à integração do Sistema Tributário Nacional, mediante convênios para permuta de informações
métodos e técnicas de ação fiscal e racionalização de atividades;
XVIII - gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), a que se refere o
Decreto-Lei n Q 1.437, de 17 de dezembro de 1975;
XIX - participar de negociações e de implementação de acordos, tratados e convênios internacionais pertinentes a matéria tributária, ressalvadas as competências de outros órgãos que tratem
desses assuntos;
XX - articular-se com entidades e organismos internacionais e estrangeiros com atuação no campo enconômico-tríbutario,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.

5876
para realização de estudos, conferências técnicas, congressos e eventos semelhantes.

Art. 9º À Secretaria do Tesouro Nacional compete:
I - elaborar a programação financeira e anual do Tesouro
Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e subsidiar a
formulação da política de financiamento da despesa pública;
II III -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
administrar os haveres financeiros e mobiliários do

Tesouro N acionaI;

IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidade ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos
da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos
fiscal e da suguridade social, bem como promover as informações
gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à supervisão
ministerial;
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.XII -

elaborar o balanço geral da União, as contas de que

art. 84, inciso XXIV, da Constituição e a consolidação dos

trata o s dos estados, Distrito Federal e municípios;
balanço
XIII - promover a integração com as demais esferas de Govers unt os de administração financeira e contábil.
no eIIl as
.
Art. 10. À Secretaria de Política Econômica compete:
I - assistir e assessorar o Ministro de Estado na formula_ acompanhamento e coordenação da política econômica, inclusive
çao, .
setonal;
II - analisar e sugerir alternativas de condução da política
netária, em particular dos agregados monetários, das taxas de
]:os, da rentabilidade dos ativos e da divida pública;
III - acompanhar, avaliar e sugerir alternativas de condução da política ~scal no curto prazo de elaborar diretrizes dessa
política para o médio e longo prazos;
IV - participar da elaboração de propostas de alteração da
legislação tributária e orçamentária;
V - acompanhar, analisar e sugerir alternativas de políticas relativas ao setor externo, incluindo política cambial, comercial,
balanço de pagamentos e mercado internacional de crédito;
VI - coordenar o processo de consolidação, estimativas e
programação das necessidades de financiamento do setor público das
diferentes esferas do governo e das empresas estatais;
VII - acompanhar e projetar a evolução dos indicadores
econômicos, relativos ao nível de atividade, emprego, salários e
preços, e elaborar relatórios periódicos sobre a evolução da conjuntura econômica;
VIII - acompanhar e fornecer suporte técnico à política e ao
de renegociação da dívida externa do setor público;

~rocesso

IX - representar o Ministério da Fazenda na elaboração e
negociação de medidas na área das políticas de emprego e salários,
ioclusive quanto à remuneração dos servidores públicos civis e militares da União;
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x - apreciar planos ou programas de natureza econômica
submetidos ao Ministério da Fazenda, procedendo ao acompanha,
mento das medidas aprovadas e avaliação dos respectivos resultados;
à

XI - acompanhar e analisar a evolução da distribuição fimcional da renda na economia brasileira, em especial a participação de
salários e aluguéis;
XII - promover estudos e acompanhar a implementação das
políticas governamentais nos sistemas financeiro, da habitação, de
seguros, de capitalização, de previdência complementar e de mercado
de capitais;
XIII - acompanhar e sugerir alternativas de política de relacionamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco
Mundial, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), incluindo a política de
contratação de empréstimos junto a esses organismos;
XIV - pronunciar-se sobre a conveniência da participação do
Brasil em acordos ou convênios internacionais relacionados com o
comércio exterior;
XV - acompanhar, avaliar e propor medidas, no âmbito do
Ministério da Fazenda, relevantes política agrícola;
à

XVI - definir prioridades globais e setoriais nos planos
anuais, plurianuais, programas e projetos de interesse nacional;
XVII - definir prioridades macroeconômicas para os principais agregados setoriais da economia nacional;
XVIII - acompanhar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
XIX - participar, no âmbito do Ministério da Fazenda, da
elaboração de projetos que objetivem a redução da participação do
Estado na economia;
:xx - apreciar, nos seus aspectos econômicos, projetos de
legislação ou regulamentação, emitindo pareceres técnicos sobre as
matérias pertinentes;
XXI -

acompanhar o processo de estabilização da economia;
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XXII - assessorar o Ministro da Fazenda na Comissão Técnica
da Moeda e do Crédito e no Conselho Monetário Nacional.

Art. 11. À Secretaria de Acompanhamento Econômico compete:
I - implementar, acompanhar e coordenar a execução da
olítica nacional de abastecimento dos setores agrícola, indnstrial, de
~omércio e de serviços, relacionados com expectativas de produção,
estoques, preços, processos de produção, comercialização, movimentação e consumo, voltadas para o mercado interno;
II - acompanhar a formulação da política nacional de tárifas e preços públicos administrados, coordenar, supervisionar e controlar sua execução;
III -

implementar ações para o estabelecimento do crédito

raral e agroindustrial, sob a ótica do abastecimento, e acompanhar a
execução das políticas de crédito rural, de garantia de preços mínimos
e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro);
IV - implementar e acompanhar a execução da política nacional de tarifas de importação e exportação, no âmbito do Ministério
da Fazenda, no que tange a abastecimento e preços de produtos,
interagindo com órgãos envolvidos com a política de comércio exterior;
V - promover a articulação e intercâmbio com órgãos públicos e privados envolvidos com as políticas agrícola, industrial, de
comércio e de serviços, de modo a receber ou oferecer subsídios para
a normalização da oferta e procura no mercado interno;
VI - adotar medidas normativas sobre as condições e oportunidades para assegurar a livre distribuição de bens e serviços à
população;
VII - suplementar a ação executiva e fiscalizadora de outros
órgãos ou instituições, na área de abastecimento e preços de bens e
serviços;

VIII - coordenar, compatibilizar e executar as ações do Ministério da Fazenda na área do direito econômico, no tocante à defesa da
concorrência, defesa do consumidor, direito anti-dumping e concentração econômica, bem assim na de direitos compensatórios e outros;
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IX - acompanhar e analisar a evolução de índices de preços elaborados por entidades públicas, órgãos e empresas privadas,
avaliar procedimento de formulação de preços e sua influência
sobre as cadeias produtivas e de comercialização, bem como elaborar pareceres técnicos para negociações intragoverno e com os
agentes privados.

Art. 12. À Secretaria do Patrimônio da União compete:
I - administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar
por sua conservação e defesa;
II - proceder à identificação, ao levantamento, à demarcação e ao cadastramento dos terrenos de propriedade da União;

III - promover, administrativamente, ou propor, judicialmente, a discriminação, a reivindicação de dominio e reintegração de
posse dos bens imóveis da União;
IV - promover e controlar a cobrança e a arrecadação da
receita patrimonial imobiliária e propor a inscrição na dívida ativa
dos débitos não regularizados;
V - manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos, títulos e processos relativos aos bens imóveis do domínio e posse
da União;
VI - coligir os elementos necessários ao registro dos bens
imóveis da União e aos procedimentos judiciais destinados à sua
defesa;

VII

processar as aquisições de bens imóveis de interesse da

União;

VIII

proceder à incorporação de bens imóveis ao patrimônio

da União;

IX - avaliar os bens imóveis da União, ou de seu interesse,
para determinar os respectivos valores venal e locativo;
X - avaliar os bens imóveis de domínio da União para a
fixação dos valores de foros, taxas de ocupação, laudêmios, aluguéis
e arrendamento;
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-

XI - inscrever ex officio, ou a requerimento dos interessados, oSocupantes de imóveis da União;

XII - conceder aforamento e providenciar os registros necesárias nas transferências de domínio útil de terreno da União ou de
drreitos sobre benfeitorias nele constituídas, bem assim a cessão de
direitos a ele relativos;
XlII - realizar a consolidação do domínio pleno e proceder à
remição do foro, quando autorizado na forma de lei;
XIV - proceder à notificação de caducidade e à revigoraçâo do
aforamento, com observància da legislação vigente;
XV - efetuar a locação e o arrendamento de imóveis de
propriedade da União;
XVI - realizar, quando autorizadas, a alienação do domínio
pleno e a cessão, gratuita ou em condições especiais, sob quaisquer
dos regimes previstos na legislação vigente, de bens imóveís de
propriedade da União;
XVII - realizar, quando autorizada, a concessão de uso com
direito real resolúvel, para fins e nos termos previstos na legislação
vigente;
XVIII - lavrar, com força de escritura pública, os contratos de
aquisição, alienação, locação, arrendamento, aforamento, cessão e
demais atos relativos a imóveis da União e providenciar os registros
e as averbações junto aos cartórios competentes;
XIX - promover os atos de entrega e transferência de jurisdição e entrega de bens imóveis da União, para uso em serviço público,
examinando a necessidade e a conveniência dos pedidos e suas
finalidades;
XX -

exercer a fiscalização do uso dos bens imóveis da União.

Art. 13. À Secretaria Federal de Controle compete:
I - supervisionar a realização de auditorias nos sistemas
contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais
sistemas administrativos;
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II - promover a normalização, o acompanhamento, a sists,
matização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão;
lU - supervisionar a realização de auditoria e fiscalização
da gestão dos administradores públicos;
IV - promover a verificação da exatidão e suficiência dos
dados relativos à admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, e a concessão de aposentadorias, reformas e
pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho operacional e o resultado dos
trabalhos realizados pelas unidades de auditoria interna das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
VIU - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitação;
IX - supervisionar a execução da contabilidade analítica
dos órgãos do Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos
órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
X - promover a apuração dos atos ou fatos inquinados de
ilegais ou de irregulares, formalmente apontados, praticados por
agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI

exercer o controle da execução dos orçamentos da

União;

XU - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
.
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)(lU - pronunciar-se, em caráter normativo, sobre legislação
mente à execução orçamentária, financeira e patrimonial, no
=~rto do Sistema de Controle Interno;
,
)(IV - promover a realização de auditorias especiais e integraórgãos e entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do
das n os
I
Sistema de Controle nterno;
XV - supervisionar o acompanhamento, a fiscalização e o
t ole da execução dos programas de governo, inclusive ações
cdon rentralizadas executadas à conta de recursos dos orçamentos
esc e da segunidia d e SOClial ;
fiscal
}{VI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
visão mimsterial nas suas áreas de competência;
sup er
XVU - exercer nos estados, através das Delegacias Federais
d controle, as competências das Secretarias de Controle Interno
i:dicadas nos incisos V e X do art. 15 deste decreto.
Art. 14. À Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno
compete:
I - acompanhar o desempenho dos servidores e dirigentes
dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo, fiscalizando e avaliando a Conduta funcional dos integrantes da Carreira Finanças e Controle;
U - definir sobre a pertinência da apuração de denúncias
relativas à atuação dos dirigentes e servidores do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo;
UI - promover a instauração de sindicâncias e processos disciplinares nos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo;
IV - realizar inspeções, correições, diligências e auditorias,
emitindo relatórios e pareceres inclusive sobre as contas e a gestão
dos administradores das unidades integrantes da Secretaria Federal
de Controle;
"
V - realizar o acompanhamento e a aValiação,d.k normas e
procedimentos adotados no âmbito do Sistema de Con~Interno do
Poder Executivo.
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Art. 15. Às Secretarias de Controle Interno, órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, compete, no
âmbito de seus ministérios:
I de Estado;

apoiar a supervisão ministerial a cargo dos Ministros

H - avaliar o desempenho operacional e o resultado dos
trabalhos realizados pelas unidades de auditoria interna das entidades da administração indireta;
IH - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
IV - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitação;
V - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
VI - realizar auditorias, inclusive integradas e especiais, nos
sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais
sistemas administrativos, bem como emitir relatórios e pareceres
sobre a gestão dos administradores públicos;

VII - realizar auditorias sobre acordos e contratos firmados
com organismos internacionais;
VIH - executar a contabilidade analítica dos órgãos e a integração dos balancetes das entidades e fundos do Poder Executivo;
IX - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos;
X - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos
à admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional.

Art. 16. À Secretaria de Assuntos Internacionais compete:
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I -- coordenar e acompanhar o processo de negociação de
rogramas e projetos junto a fontes multilaterais e bilaterais de
Knanciamento;
U -- analisar as políticas dos organismos financeiros interna'onais a conjuntura econômica internacional e promover a avaliação
CI'
. d
de projetos financia
os com recursos externos;

UI

participar das negociações de créditos brasileiros ao exte-

rior;
IV
analisar as políticas financeiras de instituições internacionais e acompanhar iniciativas em matéria de cooperação monetária e financeira;
V - acompanhar a negociação da dívida externa brasileira
junto a credores oficiais e privados.

Art. 17. À Escola de Administração Fazendária compete:
I - planejar, promover e intensificar programas de treinamentos sistemático, progressivo e ajustado às necessidades do ministério nas suas diversas áreas;
U - promover o aperfeiçoamento técnico-profissional dos servidores do ministério;
UI - sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar o recrutamento e a seleção de pessoal para preenchimento de
cargos do ministério;
IV - planejar e promover pesqnisa básica e aplicada, bem
assim desenvolver e manter programas de cooperação técnica com
organismos nacionais e internacionais sobre matéria de interesse do
Ministério;
V - planejar cursos não integrados no currículo normal da
Escola e executar projetos e atividades de recrutamento, seleção e
treinamento que venham a ser conveniados com organismos nacionais e internacionais;
VI - administrar O Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento, de natureza contábil, de que trata o Decreto n Q 73.115, de
8 de novembro de 1973.
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Seção IV
Dos Órgãos Colegiados
Art. 18. Ao Conselho Monetário Nacional compete exercer as
atribuições de que trata a Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
legislação superveniente.
.
Art. 19. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária compete:
I - promover a celebração de convênios, concedendo ou revogando benefícios fiscais do imposto de que trata a alínea b do inciso I
do art. 155 da Constituição, nos termos do disposto no § 8º do art. 34
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975;
.

II - promover a celebração de convênios estabelecendo as
condições gerais em que se concederão, unilateralmente, anistia,
remissão, transação, moratória e parcelamento de débitos fiscais e
ampliação do prazo de recolhimento do imposto a que alude o inciso
anterior;

III - sugerir medidas visando à simplificação e à harmonização de exigências legais objetivando reduzir as despesas decorrentes
de obrigações tributárias acessórias, com reflexos favoráveis no custo
de comercialização de mercadorias e serviços;
IV - promover a edificação do Sistema Nacional Integrado de
Informações Econômico-Fiscais, para coleta, elaboração e distribuição de dados básicos, essenciais à formação de políticas econômicofiscais e ao aperfeiçoamento permanente das Administrações Tributárias;
V - promover estudos e sugerir alterações visando o aperfeiçoamento do sistema Tributário Nacional, como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de- inter-relação entre
tributação federal e estadual;
VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação
da Política da Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e do
Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente;
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VII - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua
maior eficiência como suporte básico dos Governos Estaduais.

Art. 20. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional compete:
I - julgar, em segunda e última instância, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades administrativas previstas:
a) no § 5º do art. 44 da Lei nº 4.595, de 1964, no art. 3º do
Decreto-Lei nº 448, de 3 de fevereiro de 1969, e no parágrafo único do
art. 25 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, com a redação que
lhe deu a Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964;
b) no § 4º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976;

c) no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964,
combinado com o § 7º do art. 4º da Lei nº 4.595, de 1964;
d) no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, e no art. 74 da Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966;

U - representar, por intermédio de seu presidente, ao Ministro de Estado, sobre irregularidade constatada nos autos ou ocorrida
nos órgãos e nas entidades recorridas, avocando, se for o caso, os
respectivos processos;
Ilf - apreciar recurso de ofício, interposto pelos órgãos e entidades competentes, das decisões que concluírem pela não aplicação
das penalidades previstas no inciso I deste artigo.

Art. 21. Ao Conselho Nacional de Seguros Privados compete:
I - fixar as diretrizes e normas da política de seguros
privados;

II - regular a constituição, a organização, o funcionamento
e a fiscalização dos que exercerem atividades relativas aos seguros
privados, bem como a aplicação das penalidades cabíveis;

lU - estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras;
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IV -

fixar as características gerais dos contratos de seguro;

V - fixar normas gerais de contabilidade e estatística a
serem observadas pelas sociedades seguradoras;
VI - delimitar o capital do Instituto de Resseguros do Brasil
e das sociedades seguradoras, com a periodicidade mínima de dois
anos, determinando a forma de sua subscrição e realização;
VII

estabelecer as diretrizes gerais das operações de resse-

guro;
VIII
disciplinar as operações de co-seguro, nas hipóteses em
que o Instituto de Resseguros do Brasil não aceite resseguro de risco
ou quando se tornar conveniente promover melhor distribuição direta
dos negócios pelo mercado;

IX - conhecer os recursos de decisão da Superintendência de
Seguros Privados e do Instituto de Resseguros do Brasil;
X - prescrever os critérios de constituição das sociedades
seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das operações
de seguro;
XI -

disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de

corretor.

Art. 22. À Câmara Superior de Recursos Fiscais compete julgar
os recursos especiais de decisão não unânime de Câmara de Conselho

de Contribuintes, quando contrária à lei ou à evidência da prova ou
de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a
própria Câmara Superior.

Art. 23. Ao Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno compete:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
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III _ dirillÚr dúvidas ou controvérsias relativas a normas, cu.
plicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secrei';,ri~ Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV _ definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.
Art. 24. Aos 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes compete
'ulgar os recursos voluntários de decisão de primeira instância sobre
J aplicação da legislação referente a tributos, inclusive adicionais, e
:mpréstimos compulsórios e contribuições administradas pela Secretaria da Receita FederaL
Art. 25. Ao Comitê Brasileiro de Nomenclatura compete:
I - manter a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias permanentemente atualizada;
II - propor aos órgãos interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias medidas relacionadas com a atualização, aperfeiçoamento e harmonização dos desdobramentos de
suas posições, a fim de ajustá-los às suas finalidades estatísticas ou
de controle fiscal;
III - difundir o conhecimento da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias, inclusive mediante a publicação de seu índice e propor
as medidas necessárias à sua aplicação uniforme;
IV - promover a divulgação das Notas Explicativas da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas e recomendar normas, critérios
ou notas complementares de interpretação;
V - aprovar, para efeito de interpretação e alcance da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, as alterações introduzidas na
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas;
VI - estabelecer critérios e normas de classificação para aplicação uniforme da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, por
iniciativa própria ou por solicitação de órgãos da Administração
Pública, incumbidos da aplicação da nomenclatura, conforme instruções complementares aprovadas pelo comitê:
VII - prestar assistência técnica aos órgãos diretamente interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.
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Art. 26. À Junta de Programação Financeira compete:
I - propor aos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência e Assistência Social a fixação de cotas mensais e trimestrais
globais de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
compatíveis com as metas de arrecadação;
II - reunir informações atualizadas sobre a evolução da arrecadação das receitas da União, com vistas à reprogramação dos
dispêndios globais;
III - acompanhar o cumprimento dos limites de desembolso
definidos e propor aos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência e Assistência Social as medidas necessárias para a correção de
desequilíbrios entre receita e despesa;
IV - manter informações atualizadas sobre as contas do Tesouro Nacional e da Previdência Social e sobre quaisquer atos e
operações que importem desembolso de recursos da União;
V - manifestar-se sobre pedidos de créditos orçamentários
adicionais, com vistas à avaliação do impacto sobre a programação
financeira do Tesouro Nacional e da Previdência Social.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo

Art. 27. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
Ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
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Seção II
Dos Secretários

Art. 28. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades das unidades
que integram suas respectivas secretarias e exercer outras atribuiÇões que lhes sejam cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários exercer as
atribnições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Seção Ill
Do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Art. 29. Ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional incumbe
dirigir, orientar, supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades
das unidades que lhe são subordinadas, ministrando-lhes instruções
e expedindo atos normativos e ordens de serviço.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, sem
prejuizo das atribuições conferidas peloDeereto-Lei n" 147, de 3 de fevereiro
de 1967, prestará assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, na
forma da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993.

SeçãoN
Dos Demais Dirigentes
Art. 30. Ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, ao Subsecretário de Planejamento e Orçamento, ao Subsecretário de Assuntos
Administrativos, ao Corregedor-Geral do Controle Interno, aos Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades de suas
respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

5892
respectivas unidades, as atribuições de seus dirigentes e as áreas de
jurisdição dos órgãos descentralizados.
ANEXO I!

Ministério da Fazenda
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas

Unidade

Cargos!
Funções

(N')

6
3
1

Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral
Divisão
Assessoria para Assuntos Parlamentares
Coordenação

2
7
1
1
5

6
1
4

8
Assessoria de Comunicação Social

Divisão

Secretaria Executiva

1
3
4
5
3
3
1
14

8
Gabínte

2
1
5
15

Denominação
(Cargo/Função)

NE/DASI
FG

Assessor Especial do
Ministro
Assessor do Ministro

102.5
102.4

Assistente do
Ministro
Assistente
Auxiliar
Chefe de Gabinete
Coordenador-Geral
Auditor
Chefe
Chefe
Coordenador
Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assistente do
Secretário Executivo

Assistente
Chefe

Assistente
Auxiliar

8
9

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.

102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-l
FG-2
FG-3
NE
102.4
102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-l
FG-2

-
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Cargos/

r-:

Unidade

Funções
(N')

subsecretar

ia de Assuntos Administrativos

coordenação

Divisão
Serviço

Coordena

ção-Geral de Serviços Gerais

Coordenação
d ação-Geral de Modernização e
Coor eo.
Inforrnátlc~

Coordenaçao
d ação-Geral de Recursos Humanos
Coor en
Coordenação
Coordenação de Documentação e

Biblioteca

Divisão
Serviço

1
1
1
1
7
3
1
1
5
3
1
8
1
1
7
5

Denominação
(Cargo/Função)
Subsecretário

Subsecretéríc-Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

NEIDAS/

FG
101.5
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2

1
2
1
21
19
21

Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

3
3
12
9
21
24
21
2
2
8
6
10
16
16
1
1

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Delegacias de Administração do

Ministério da Fazenda
a) noDF,RJeSP
Divisão
Serviço

b) noRSeMG

Divisão
Serviço

c) noPR

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe
Chefe

Delegado
Delegado-Adjunto

101.3
101.2
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Cargos!
Funções

Unidade

(N")

Serviço

d) no AM, BA, CE, PA. PE e

se

Serviço

Denominação
(CargolFunção)

NElDAS/
FG

6
5
5
8
6
6
30
30
30
36

Chefe

12
36
36
48
48

Delegado
Chefe

101.3
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Subsecretário

101.5
101.4
102.1

Delegado

Delegado-Adjunto
Chefe

101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

c) no ES, GO, MS, AC, AL, MA, MT, PB,

PI, RN, SE e RO
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento

1
1
1

Subsecretário-Adjunto
Auxiliar

Coordenação-Geral de Orçamento e

Finanças
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional

1
1
6
1
1
6
1
9
13
7
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

Procurador-Geral

Procurador-Geral
Adjunto

Gabinete

Divisão

Coordenação-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Serviço

101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
FG-l
FG-2
FG-3
NE

Procurador-Chefe

1
2
1
4
4

Procurador
Chefe de Divisão
Assistente
Auxiliar

1
1
2
1

Coordenador
Procurador
Chefe

Cordenador-Geral
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101.5
101.4
101.3
101.2
102.2
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
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Cargos!

Unidade

Funções
(N')

Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da
União

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Operações
Financeiras da União
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Assuntos Tributários
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral Jurídica
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Patrimonial

Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Diversos

Coordenação Administrativa
Divisão
Serviço

Procuradorias Regionais da Fazenda
Nacional (DF, RJ, SP, RS e PE)
Divisão

Denominação
(CargolFunção)

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
2
1
1
1.
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
1
1
3
2
3
12
14
19

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

5
5
10

ProcuradorRegional
Chefe

Chefe
Chefe

Chefe
Chefe

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor

Assistente
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

NElDAS/
FG
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
F(J..1
FG-2
F(J..3
101.4
101.2
FG-1
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Cargos/
Unidade

Funções
(NQ)

Denominação
(CargolFunção)

NElDA8/
FG

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Procurador

101.3
101.2
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Procuradorias Estaduais da Fazenda
Nacional
a)

emSPeRJ

Divisão
Serviço

b)

noDF,MGeRS

Serviço

c) na BA, CE, GO, PRo PE e

se

Serviço

2
2
8
4
16
12
20
3
3
9
6
6
9
9
6
6
12
12
18
24

Chefe
Chefe

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Procurador
Chefe

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Chefe

d) noAC,AL,AM,AP,ES,MA,MT,MS,

PA, PB, PI, RN, RO,RR,SE e TO
Serviço

Procuredorías Seccionais da Fazenda
Nacional
Serviço

Secretaria da Receita Federal
Gabinete

Assessoria
Coordenação-Geral de Auditoria e
Correição
Divisão
Coordenação-Geral de Relações
Institucionais

16
16
16
16
16
36
36
36
1
3
1
7
1
10

Procurador-Chefe
Chefe

ProcuradorSeccional
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Auxiliar
Chefe
Assistente

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-3
101.6
101.5
101.4
102.1
101.4
102.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4
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5897
Unidade

Cargos!
Funções
(N')

3
1

Divisão
Serviço
Coordenação.Gera1 do Sistema de

TrIbutação
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema de
Arrecadação e Cobrança

coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema de
Fiscalização
Coordenação
Escritório de Representação da
Fiscalização
Divisão
Ocordeneção-Geral do Sistema Aduaneiro
Coordenação
Divisão

Centro de ValorizaçãoAduaneira
Serviço
tjoordeneção-Geral de Tecnologia e de
Sistemas de Informação

Coordenação
Divisão
Centro Nacional de Serviços de

Informática
Serviço
Coordenação-Geral de Programação e
Logística

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Tributários e Estratégicos

1
1
2
8
4

Denominação

NEIDABI

(Cargo/Função)

FG

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
' Chefe

Coordenador-Geral

1
1
1
6
3

Coordenador

1
1
1

Auxiliar

2
7

Auxiliar
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.2
101.1

1
1
2
8
2
1

Coordenador-Geral

1

Coordenador-Geral

1

Auxiliar

1
4

Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
2

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
2
1
3
4
1
1

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1
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5898
Cargos!

Unidade
Coordenação
Dvisão
Coordenação-Geral de Inteligência Fiscal
Divisão
Escritório de Inteligência Fiscal
Serviço
Coordenação de Relações Internacionais
Coordenação de Organização e
Modernização
Divisão

Superintendência Regional da Receita
Federal

Assessoria

Divisão
Centro Regional
Centro Local I
Centro Local II
Serviço
Central de Atendimento I
Central de Atendimento II
Laboratório de Análise e Ensaios

Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

Funções
(N°)

1
3
1
2
2
1
1
1
1

Denominação

NElDAS/

(Cargo/Função)

FG

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe

Coordenador
Auxiliar
Coordenador

101.3
101.2
101.4
101.2
101.2
101.1
101.3
102.1
101.3

3
41
48
64

Chefe

101.2
FG-1
FG-2
FG-3

10
10

Superintendente
SuperintendenteAdjunto
Chefe
Assistente
Delegado
Auxiliar
Delegado
Inspetor
Auxiliar
Inspetor
Inspetor
Agente
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Supervisor de Grupo

101.4

37
22
35
28
65
5
5
10
12
48
115
10
7
17
279
7
17
3
100
546
465
670
1
4
1
5
15

Secretário

Secretérío-Adiuntc
Chefe
Assessor
Assistente
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101.2
101.2
102.2
101.3
102.1
101.2
101.3
102.1
101.2
101.1
101.1
101.2
101.2
101.2
101.1
101.1
101.2
101.1
101.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2

5899
Unidade

Coordenação~Geral de Estudos

Econômico-Fiscais

Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Técnico

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da

Dívida Pública
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Externos

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programação
Financeira

Coordenação
Divisão

Serviço

Cargos/
Funções
(N°)

Denominação

NEIDAS/

(Cargo/Função)

FG

5

Auxliar

102.1

1
1

Coordenador-Geral

Coordenador

101.4
101.3

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenado!'
Chefe

1
1
4
4
1
1
4
4

Coordenador-Geral

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Controle de

Responsabilidades Financeiras e Haveres
Mobiliários do Setor Público
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros, Estados e Municípios
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral das Operações de
Crédito do Tesouro Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e
Avaliação da Execução da Despesa
Coordenação
Divisão
Serviço
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5900
Unidade

Coordenação-Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade
Coordenação

Divisão
Serviço

Cargos!
Funções
(N')

1
1
4
4
1

1
4
4
14

Denominação

NElDAS/

(Cargo/Função)

FG

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe

11
Secretaria de Política Econômica
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Política Fiscal
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Política Monetária
e Financeira
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Conjuntura
Econômica
Coordenação
Coordenação-Geral de Área Externa
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Questões
Estruturais
Coordenação
Coordenação-Geral de Projetos Especiais
Coordenação

Secretaria de Acompanhamento
Econômico
Gabinete

18
1
2
1
1
6
6
1
4
1
1
4
1

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

1
4
1
4
1

Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.4
101.3
101.2

1
4

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
3
6
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe

101.6
101.5
101.4

Coordenador-Geral
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5901
Unidade

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Comércio e Serviços
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas
Divisão
Serviço
Coordenação-GeraI de Tarifas e Preços

Públicos
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento
de Mercados
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos
Industriais
Divisão
Serviço

Cargos!
Funções

(NO)
2
3
3
1
2
1
2
1
1
2
11

Denominação

(Cargo/Função)
Chefe
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador

7

Chefe
Chefe

1
3
4
3
1

Coordenador
Chefe
Chefe
Auxiliar

Coordenador-Geral

1
3
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
3
10
20
1

Coordenador-Geral

1
2
3
1
26
34
36

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe
Auxiliar

NEIDAS/
FG
101.2
101.1
102.3
102.2
102.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

Coordenação-Geral de Defesa da Ordem

Econômica
Divisão

Secretaria do Patrimônio da União

Coordenação de Projetos Especiais
Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão

1
2
1
3
1
1
4

Chefe
Auxiliar

Secretário
Secretário-Adjunto
Assistente
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
101.2
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
102.2
101.3
101.4
102.1
101.2
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5902
Unidade
Coordenação-Geral de Legislação Aplicada
Divisão
Coordenação-Geral de Administração
Patrimonial

Divisão

Cargos!
Funções
(N°)

1
1
4

Denominação

(Cargo/Função)

NElDAS/
FG

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

i

Coordenador-Geral

1
3

Auxiliar
Chefe

1
1
3

Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
4
5
3

Coordenador-Geral

101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenação-Geral de Receitas

Patrimoniais
Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Organizacional e Informática
Divisão
Coordenação-Geral de Programação

Técnica e Logística
Divisão

Delegacias do Patrimônio da União
RJ, SP e PE

a) no

Divisão
Serviço

b) no ES, BA, se, SE, RS, DF, MA, PA,
CE, PR, RN e AL
Divisão
Serviço

c) no AM, GO, MG,MS, MT.PB e PI

Serviço

Secretaria Federal de Controle
Gabinete

3
3
15
3
3
6

Coordenador-Geral

Chefe

Delegado
Auxiliar
Chefe

Chefe

9

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Delegado do
12
48
24
12
12
24
7
28
7
7
1
3
1
8

Patrimônio da União
Chefe
Chefe

Delegado do
Patrimônio da União
Chefe

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assistente
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101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.6
101.5
101.4
102.2

5903
Unidade

Cargos/
Funções
(N')

Corregedoria-Geraldo Controle Interno
coordenação

Divisão
coordenação·Geral de Planejamento
Técnico-Operacional
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geralde Sistemas de

Informática
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geralde Articulação
Externa das Ações do Controle Interno
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação da
Execução do Orçamento
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Avaliação da Execução de Programas
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação e
Controle
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento,
Avaliação e Sistematização das Ações de
Fiscalização e Controle
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento e
Articulação das Ações de Auditoria
Governamental
Divisão
Serviço

Denominação
(CargolFunção)

NElDASI

FG

1
1
1
1
3

Corregedor-Geral
Corregedor-Adjunto
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.5
101.3
101.3
102.1
101.2

1
1
1
5

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

Coordenador-Geral

101.4
101.3
102.1
101.2

..

1
1
1
3

Auxiliar
Chefe

1
1
1
2

Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
3
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

2
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

2
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenador

Coordenador-Geral
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5904
Unidade

Cargos!
Funções

(N')
Coordeneção-Gerel de Normas e
Programas de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Auditorias
Integradas e de Recursos Externos
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e
Avaliação de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos de

Inventeríança
Divisão
Coordenação-Geral para Fiscalizações e
Auditorias Especiais

Divisão

Denominação
(Cargo/Função)

1
3

Coordenador-Geral

1
3

Coordenador-Geral

1
3

Coordenador-Geral

1
1
4

Chefe

Chefe

Chefe

Coordenador-Geral
Assistente

Chefe

NElDAS/
FG
101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
102.2
101.2

1
1
4
12
1

Coordenador-Geral
Assistente

14
28
14
14
56

Secretário
Chefe
Assistente
Chefe

101.5
101.2
102.2
101.4
101.2

14
56
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar

101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1

1
4

Coordendor-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
6
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar

101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1

Chefe

101.4
102.2
101.2
FG-1
FG-3

Secretarias de Controle Interno
a) no MJ, MT, MAARA, Mine, MTb,

MPAS, MS, MICT, MME, MPO, Me,
Mare, MCTe MMA
Divisão
Coordenação-Gerai de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
Divisão
b) noMF
Divisão

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
Divisão
c) noMEC
Divisão

Coordenador-Geral
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5905

-

Cargos!
Unidade

Funções
(NO)

Coordemlção-Geral de Auditoria
Divisão
coordenação-Geral de Fiscalização e

Controle
Divisão
Delegacias Federais de Controle
a) DO AC, AL. AM. BA, CE, ES, GO,
MA.MS. MT, PA, PB, PE , PR, PI, RS,
RN, RO, se e SE
Divisão
Serviço
b) eroMGeSP

Divisão
Serviço
c)

noRJ

Divisão
Serviço
Secretaria de Assuntos Intemaaionaos
Coordenação-Geral de Integração

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Financeiros
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administração Fazendária

1

Denominação

(Cargo/Função)

NEIDAS/
FG

4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
5

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.6
101.5
102.2
101.4
101.3
101.2

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
2
2
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.4

5
7

Auxiliar
Gerente de Produção

102.1
101.2

1

Diretor

101.3

20
20
80
20
2
2
8
6
1
1
6
3
1
2
3
1
1
2

Delegado

Auxiliar
Chefe
Chefe

Delegado

Diretor-Geral
Díretor-Gerel
A<\iunto

Diretoriade CooperaçãoTécnica e
Pesquisa
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5906
Unidade
~._._,

--

-

•...... __ -- .---. . .
.

.. -

Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Diretoria de Atendimento e Coordenação
de Programas
Diretoria Técnica de Educação
Diretoria Técnica de Administração
Divisão

Centros Regionais de Treinamento

Cargos!
Funções
(NO)

NE'DAS/
FG

Denominação
(Cargo/Função)

.-

0.-•

1

Diretor

101.3

1
1
1
2
1
1
10

Diretor

101.3
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Diretor
Diretor
Chefe
Prefeito
Diretor Regional

Coneelhoe de Contribuintes
1
7

111 Conselho de Contribuintes

2 11 Conselho de Contribuintes

1
1
2

3 11 Conselho de Contribuintes

1
1
2
1
6
7
8

Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário-Executivo
Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário-Executivo
Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário-Executivo

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5

6,52

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94

Situação Atual
Quant.

7
40
169
207
916
816
2

Valor Total

45,64
197,60
520,52
256,68
1.016,76
816,00
9,88

Situação Nova
Quant.

Valor Total

7
41
165
230
970
849
6

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

45,64
202,54
508,20
285,20
1.076,70
849,00
29,64

5907
Código

DAS
Unitário

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24

1,11
1,00

Subtotal1 (+)
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Subtota12 (+)
Cargos Remanej.

DAS

do Mare p/oMF

Unitário

DAS 101.5
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS102.1

4,94

1,24
1,11
1,00

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Cargos Remanej.

DAS

do MF p/aMare

Unitário

DAS 101.4

3,08

Subtotal4H

Subtotal5H
Total Geral

0,31
0,24

0,19

Valor Total

Situação Nova

Quant.

Valor Total

8
18
87
119

24,64
22,32
96,57
119,00

'17
21
102
142

2.389

3.125,61

2.550

3.330,54

1.088
1.114
1.435

337,28
267,36
272,65

892
843
1.102

276,52
202,32
209,38

3.637

877,29

2.837

688,22

Quant.

1
23
54
33
4
9
3
15
23
165

Subtotal 3 (+)

FG-1
FG-2
FG-3

Situação Atual
Quant.

Quant.

Valor Total

52,36
26,04
113,22
142,00

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

5.387

4.018,76

4,94
28,52

59,94
33,00
19,76

27,72
3,72

16,65
23,00
217,25
Valor Total

4

12,32

4

12,32

196
271
333

60,76
65,04
63,27

800

189,07

5.387

4.018,76
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DECRETO N'1.746, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a dissolução e extinção da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Resolução n" 22, de 19 de setembro de 1995, do Conselho
Nacional de Desestatização, na Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990,
e alterações posteriores,
DECRETA:

Art. l' Fica dissolvida a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), incluída no Programa Nacional de Desestatização
pelo Decreto n' 1.639, de 18 de setembro de 1995.
Art. 2' A dissolução da Lloydbrás far-se-á de acordo com as
disposições da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990, e alterações
posteriores.
Art. 3' A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará,
no prazo de oito dias, contados da data de publicação deste decreto,
assembléia geral de acionistas, para os fins de:
I - nomear o liquidante', cuja escolha deverá recair em servidor efetivo da Administração Pública Federal, direta, autárquica
ou fundacional, indicado pelo Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, conforme disposto na alínea a do § l' do art.
18 da Lei n' 8.029, de 1990, renumerado para art. 21, pela Lei n?
8.154, de 28 de dezembro de 1990, o qual terá remuneração equivalente à do cargo de presidente da companhia e poderá manter
vigentes os contratos de trabalho dos servidores da sociedade dissolvida que forem estritamente necessários à liquidação, devendo,
quanto aos demais, rescindi-los com a imediata quitação dos correspondentes direitos;
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Il - declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do
presidente, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da sociedade, sem prejuízo de responsabilidade pelos
respectivos atos de gestão e de fiscalização;

In - nomear os membros do Conselho Fiscal que deverá
funcionar durante a liquidação, dele fazendo parte um representante da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
IV - fixar o prazo de, no máximo, cento e oitenta dias, no qual
se efetuará a liquidação, podendo ser prorrogado, a critério do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante
proposta fundamentada do liquidante.
§ l' A convocação de que trata este artigo far-se-á com, pelo
menos, oito dias de antecedência da assembléia, mediante publicação
do edital no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação,
editado na cidade em que estiver situada a sede da companhia,
contendo local, data, hora e a ordem do dia.
§ 2º O liquidante, além de suas obrigações, incumbir-se-á
das providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira da entidade em liquidação, nos termos da Lei n? 6.223, de
14 de julho de 1975, alterada pela Lei n" 6.525, de 11 de abril de
1978.
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o liquidante
será assistido pela Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes, podendo, ainda, mediante contrato e nos termos da
legislação vigente, compor equipe para assessorá-lo no desempenho
de suas atribuições, constituida de pessoas detentoras de conhecimentoespecífico nas áreas jurídica, contábil, financeira e administrativa, desde que aprovadas pelo Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
§ 4º As despesas relacionadas com a liquidação correrão à conta
da sociedade liquidanda.

Art. 4' Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá usar
a denominação social seguida das palavras em liquidação.
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Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N2 1.747, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera o Regulamento, para a Marinha,
da Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto
n'107, de 29 de abril de 1991.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição e de acordo com a Lei
n? 5.821, de 10 de novembro de 1972,
DECRETA:

Art. 12 Os arts. 12, 13 e 33 do Regulamento, para a Marinha,
da Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto n 2107, de 29 de abril de 1991, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 12. As avaliações regulamentares dos Oficiais, relativas ao desempenho nos cargos que lhes forem cometidos,
ao conceito profissional e ao conceito moral, são efetuadas por
meio de:
I
II

Folha de Avaliação de Oficiais (FAO)
Folha de Avaliação Complementar (FAC)

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

5911
Parágrafo único. As Normas para Avaliação de Oficiais
serão baixadas pelo Ministro da Marinha.

Art. 13. As avaliações relativas ao desempenho nos cargos,
conceito profissional e conceito moral serão expressas por meio
de pontuação, variando de zero (O) a dez (10), numa escala
numérica contínua.
.........................................................................................................

Art. 33. Os Oficiais poderão ser considerados, pela CPO,
para inclusão nos Quadros de Acesso se, nas FAOs, obtiverem os
seguintes percentuais quanto às avaliações relativas àAvaliação
do Desempenho na Função Atual:
I - Capitão-de-Mar-e-Guerra: no posto, sessenta por
cento das avaliações semestrais, pelo menos, iguais a grau sete;
11 - Capitão-de-Fragata: na carreira, oitenta por cento
das avaliações semestrais, pelo menos, iguais a grau cinco;

111 - Capitão-de-Corveta: na carreira, setenta e cinco por
cento das avaliações semestrais, pelo menos, iguais a grau cinco;
IV - Capitão-Tenente: na carreira, setenta por cento das
avaliações semestrais, pelo menos, iguais a grau cinco;
V - . Primeiro-Tenente: na carreira, sessenta por cento
das avaliações semestrais, pelo menos, iguais a grau cinco;

VI - Segundo-Tenente: na carreira, cinquenta por cento
das avaliações semestrais, pelo menos, iguais a grau cinco.
Parágrafo único. Os números fracionários obtidos no cálculo dos percentuais a que se refere este artigo serão aproximados
ao número inteiro superior.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• »

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira
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DECRETO W 1.748, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Altera o Regulamento para o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha,
aprovado pelo Decreto n'2 95.660, de 25 de
janeiro de 1988.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no nso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constitnição e de acordo com a Lei nº
7.662, de 9 de outubro de 1987,
DECRETA:
Art. lº Os arts. 19 e 22 do Regulamento para o Corpo Auxiliar
Feminino da Reserva da Marinha, aprovado pelo Decreto nº 95.660,
de 25 de janeiro de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19. .

..

§ 1°

.

b) obter, em pelo menos cinqüenta por cento (50%) das
avaliações relativas a Conceito Moral, Conceito Profissional e
Avaliação do Desempenho na Função Atual, grau igual ou superior a cinco.

Art. 22.
c) mais de cinqüenta por cento (50%) das avaliações relativas aAvaliação de Desempenho na Função Atual com grau igual
ou superior a cinco .
........................................................................................................ »)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira
(*) Retificado no DO de 27.12.1995 (pág. 6306 deste volume).
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DECRETO Nº 1.749, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera o Regulamento para os Quadros
Complementares de Oficiais da Marinha,
reorganizados pela Lei n!? 7.301, de 29 de março de 1985, aprovodo pelo Decreto n' 91.183,
de 3 de abril de 1985.

O VICE_PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
e, e o art 84, inciso IV da Constituição e de acordo com a Lei
conler'
d
nº 7.301, de 29 de março e 1985,
DECRETA:

Art. 1º O art. 14 do.Regulamento para os Quadros Complement s de Oficiais da Marinha, aprovado pelo Decreto nº 91.183, de 3
::bril de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14

..

.........................................................................................................
b) obter, em pelo menos cinqüenta por cento (50%) das
avaliações relativas a Conceito Moral, Conceito Profissional e
Avaliação do Desempenho na Função Atual, grau igualou
superior a cinco.
........................................................................................................»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira
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DECRETO Nº 1.750, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Ordenança Geral para o Serviço

da Armada; aprovada pelo Decreto n" 95.480,
de 13 de dezembro de 1987.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogados os arts. 9.1.4 e 9.1.5 da Ordenança
GeraI para o Serviço da Armada, aprovada pelo Decreto nº 95.480, de
13 de dezembro de 1987.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira

DECRETO Nº 1.751, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Regulamenta as normas que disciplinam os procedimentos administrativos relativos à aplicação de medidas compensatórias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos Acordos sobre Subsídios e Medidas Compensatórias e
sobre Agricultura do Acordo GeraI sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt'1994), aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de
(*) Retificado no DO de 21.12.1995 (pág. 6306 deste volume).
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~

embro de 1994, e promulgado pelo Decreto n'' 1.355, de.30 de
~bro de 1994, e na Lei n Q 9.019, de 30 de março de 1995,
deZe...
DECRETA:
deZ

TÍTULO I
Dos Subsídios e dos Procedimentos para Aplicação
de Direitos Compensatórios
CAPÍTULO I
Dos Príncípios

Art. l Q Poderão ser aplicados direitos compensatórios com o
objetivo de compensar subsídio concedido, direta ou indiretamente,
no país exportador, à fabricação, à produção, à exportação ou ao
transporte de qualquer produto, cuja exportação ao Brasil cause dano
à indústria doméstica.
§ l Q Os direitos compensatórios serão aplicados de acordo com
as investigações abertas e conduzidas segundo o disposto neste decreto. Aos produtos agrícolas aplicam-se simultaneamente as disposições constantes do Capítulo I do Título II.
§ 2Q Em cumprimento ao disposto no § 5Q do art. VI do
Gatt/1994, a importação de um produto não poderá estar sujeita,
simultaneamente, à aplicação de direito compensatório e de direito
antidumping, de que trata o Acordo de Implementação do art. VI do
Gatt/1994, para compensar uma mesma situação.
§ 3 O termo país exportador será entendido como o país de
origem ou de exportação, onde é concedido o subsídio. No caso de os
produtos não serem exportados para o Brasil diretamente do país
exportador, mas a partir de um país intermediário, os procedimentos
de que trata este decreto se aplicarão e as transações em questão
serão consideradas como tendo ocorrido entre o país exportador e o
Brasil.
Art. 2Q Compete aos Ministros de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda a decisão de aplicar, mediante ato
conjunto, medidas compensatórias provisórias ou direitos definitivos
Q
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e homologar compromissos, com base em parecer da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que comprove a existência de subsídio e de dano dele
decorrente.

Art. 3º Compete a Secex promover o processo administrativo
disciplinado por este decreto.
CAPÍTULO II
Dos Subsídios

Seção!
Da Definição de Snbsídios

Art. 4º Para os fins deste decreto, considera-se que existe subsídio quando é conferido um beneficio em função das hipóteses a
seguir:
I - haja, no país exportador, qualquer forma de sustentação
de renda ou de preços que, direta ou indiretamente, contribua para
aumentar exportações ou reduzir importações de qualquer produto;
ou
II - haja contribuição financeira por um governo ou órgão
público, no interior do território do país exportador, denominado a
partir daqui governo, nos casos em que:
a) a prática do governo implique transferência direta de fundos
(doações, empréstimos, aportes de capital, entre outros) ou potenciais
transferências diretas de fundos ou obrigações (garantias de empréstimos, entre outros); ou

b) sejam perdoadas ou deixem de ser recolhidas receitas públicas
devidas (incentivos fiscais, entre outros), não sendo consideradas
como subsídios as isenções, em favor dos produtos destinados ã
exportação, de impostos ou taxas habitualmente aplicados ao produto
similar quando destinado ao consumo interno, nem a devolução ou
abono de tais impostos ou taxas, desde que o valor não exceda os totais
devidos, de acordo com o artigo XVI do GattJ1994 e os Anexos I a III
do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias; ou
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) o governo forneça bens ou serviços além daqueles destinados
• uJ.a-estrutura geral, ou quando adquira bens; ou
a d) o governo faça pagamentos a um mecanismo de fundo, ou
.
a ou confie à entidade privada a realizar uma ou mais das
iJlS~s descritas nas alíneas anteriores, as quais seriam normalmen~~U1llbênciado governo, e cuja atuação não difira, de modo signíte lll.vo da prática habitualmente segnida pelos governos.
ficatl '
parágrafo único. O termo produto similar será entendido como
duto idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto que se está
pr~nando, ou, na ausência de tal produto, outro que, embora não
es tamente igual sob todos os aspectos, apresente características
próJ(Ímas às do produto em consideração.

::rlto

SeçãoIl
Dos Subsídios Acionáveis

Art. 5' Para os fins deste decreto, um subsídio, como definido
no artigo anterior, será denominado acionável, sujeito a medidas
COIJlpensatórias, se o mesmo for específico, com exceção daqueles
previstos nos arts. 11, 12 e 13.
Art. 6' Um subsídio é específico quando a autoridade outorgante ou a legislação pela qual essa autoridade deve reger-se, explícitaII1~nte limitar o acesso ao subsídio a uma empresa ou indústria, ou a
urn grupo de empresas ou indústrias, dentro da jurisdição daquela
autoridade, aqui denominadas de determinadas empresas.

§ l' Não ocorrerá especificidade quando a autoridade outorgana legislação pela qual essa autoridade é regida, estabelecer
co~dições ou critérios objetivos que disponham sobre o direito de
acesso ao subsídio e sobre o respectivo montante a ser concedido,
desde que este direito seja automático e que as condições e critérios,
estipulados em lei, regulamento ou outro ato normativo, sejam estritamente respeitados e se possa proceder à sua verificação.

te

OU

§ 2' A expressão condições ou critérios objetivos significa condições ou critérios imparciais que não favoreçam determinadas empresas em detrimento de outras e que sejam de natureza econômica e de
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aplicação horizontal, como número de empregados ou dimensão da
empresa.
§ 3' Nos casos em que não haja, aparentemente, especificidade
nos termos dos §§ l' e 2', mas haja razões que levem a crer que o
subsídio em consideração seja de fato específico, poder-se-ão considerar outros fatores, como uso de um programa de subsídio por um
número limitado de determinadas empresas, uso predominante de
um programa de subsídios por determinadas empresas, concessão de
parcela desproporcionalmente grande do subsídio apenas a determinadas empresas e o modo pelo qual a autoridade outorgante exerceu
seu poder discricionário na decisão de conceder um subsídio.

§ 4' Para fins do disposto no § 3', deverão ser levadas em conta:
a) as informações sobre a freqüência com que são recusados ou
aceitos pedidos de subsídios e sobre os motivos que levaram a tais
decisões;

b) a diversidade das atividades econômicas dentro da jurisdição
da autoridade outorgante, bem como o período de tempo durante o
qual o programa de subsídios esteve em vigor.

Art. 7' Será específico o subsídio que seja limitado a determinadas empresas, localizadas dentro de uma região geográfica situada
no interior da jurisdição da autoridade outorgante.
Parágrafo único. Não será subsídio específico a instituição de
tributos ou a alteração de alíquotas genericamente aplicáveis por todo
e qualquer nível de governo com competência para fazê-lo.

Art. 8' Não obstante o disposto nos arts. 6' e 7', serão específicos, para fins de investigação, quaisquer subsídios que se enquadrem
na definição de subsídios proibidos, nos termos do art. 3' do Acordo
de Subsídios e Medidas Compensatórias, a saber:
I - subsídios vinculados, de fato ou de direito, exclusivamente ou a partir de uma entre várias condições, a desempenho
exportador, inclusive os indicados no Anexo L A vinculação de fato
caracterizar-se-á quando ficar demonstrado que a sua concessão,
ainda que não vinculada de direito ao desempenho exportador, está
vinculada de fato a exportações ou a ganhos com exportações, reais
ou previstos. O simples fato de que subsídios sejam concedidos a
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empresas exportad..?ras não deverá, por si 861 ser considerado como
subsídio à exportaçao;
II - subsídios vinculados, exclusivamente ou a partir de uma
entre várias condições, ao uso preferencial de produtos domésticos em
detrimento de produtos estrangeiros.

Art. 9Q Deverá estar claramente fundamentada em provas positivas qualquer determinação de especificidade na forma do disposto
nesta seção.
SeçãoIlI
Dos Subsídios Não-Acionáveis

Art. 10. Para os fins deste decreto, um subsídio, como definido
no art. 4º, será denominado não-acionável, não sujeito a medidas
compensatórias, quando:
I -

não for específico conforme definido nos arts. 6Q e 7Q ;

II - for específico conforme definido nos arts. 6Q e 7Q , mas
preencha as condições enumeradas nos arts. 11, 12 e 13.

Art. 11. Não estarão sujeitos a medidas compensatórias os subsídios concedidos para atividades de pesquisa, conforme definido no
§ 1Q deste artigo, exceto quando relacionada a aeronaves civis, realizadas por empresas ou estabelecimentos de pesquisa ou de educação
superior a elas, vinculados por relação contratual, se o subsídio cobrir
até o máximo de 75% dos custos da pesquisa industrial, conforme
definido no § 3Q, ou cinqüenta por cento dos custos das atividades
pré-competitivas de desenvolvimento, definidas no § 4Q, e estes níveis
permitidos de assistência não-acionável, ora mencionados, serão estabelecidos com referência ao total de gastos computáveis, efetuados
durante todo o curso de um projeto, e desde que a assistência referida
seja limitada exclusivamente a:
I - custos de pessoal empregado exclusivamente na atividade de pesquisa, como pesquisadores, tecnólogos, outro pessoal de
apoio e técnicos relacionados com esta atividade;
II - custos com instrumentos, equipamentos, terrenos e construções destinados exclusiva e permanentemente à atividade de
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pesquisa, exceto quando tenham sido colocados à disposição em base
comercial;

UI - custos com consultorias e serviços equivalentes usados
exclusivamente na atividade de pesquisa, incluindo-se a aquisição
de resultados de pesquisas, conhecimentos técnicos, patentes e
outros;
IV - custos indiretos adicionais incorridos em conseqüência
direta das atividades de pesquisa; e
V - outros custos correntes, inclusive de materiais, suprimentos e assemelhados, incorridos diretamente em conseqüência das
atividades de pesquisa.
§ 10 O termo pesquisa não inclui as atividades de pesquisa
básica realizadas independentemente por estabelecimentos de altos
estudos ou de pesquisa avançada.
§ 2' O termo pesquisa básica significa a ampliação de conhecimento técnico-científico não ligado a objetivos industriais e comerciais.

§ 3' O termo pesquisa industrial significa busca planejada ou
investigação destinada à descoberta de novos conhecimentos que
sejam úteis ao desenvolvimento de novos produtos, processos ou
serviços, ou que acrescentem significativas melhorias em produtos,
processos ou serviços existentes.
§ 4' O termo atividade pré-competitiva de desenvolvimento significa a transposição de descobertas realizadas pela pesquisa industrial a planos, projetos ou desenhos de produtos, processos ou serviços
novos, modificados ou aperfeiçoados, destinados à venda ou ao uso,
inclusive a criação de protótipo insuscetível de uso comercial, ou ainda
a formulação conceitual e o desenho de alternativas a produtos, processos ou serviços e a demonstração inicial ou projetos-piloto, desde
que tais projetos não possam ser convertidos ou usados em atividades
industriais ou exploração comercial. O termo não inclui alterações
rotineiras ou periódicas de produtos existentes, linhas de produção,
processos, serviços ou outras atividades produtivas em curso, ainda
que essas alterações possam representar aperfeiçoamentos.
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§ 5· No caso de programas que abranjam pesquisa industrial e
tiVidades pré-competitivas de desenvolvimento, o nível permitido de
auhsidio não-acionável não deverá exceder a média simples dos níveis
s ermitidos de assistência não-acionável aplicáveis a cada uma das
Xuas categorias referidas no caput deste artigo, calculados com base
eJll todos os custos computáveis estabelecidos nos incisos I a V deste
artigo.
Art. 12. Não estarão sujeitos a medidas compensatórias subsídios concedidos, no quadro geral do desenvolvimento regional, a uma
região desfavorecida dentro do território do pais exportador, para
assistência que no âmbito das regiões elegiveis seja não-especifica,
conforme as disposições dos arts. 6· e 7·, desde que:

I - cada região desfavorecida constitua área geográfica contínua claramente designada, com identidade econômico-administrativa definível;
II - a região seja considerada desfavorecida a partir de critérios imparciais e objetivos, claramente expressos em lei, regulamento
OU outro ato normativo, de forma a permitira verificação, e que os
mesmos demonstrem que suas dificuldades não são decorrentes apenas de circunstâncias temporárias; e

III - os critérios incluam medida de desenvolvimento econômico, apurada ao longo de um período de três anos, baseada em pelo
menos um dos seguintes indicadores:
a) renda per capita ou renda familiar per capita ou Produto
Interno Bruto per capita, igual ou inferior a 85% da média do território em causa;
b) taxa de desemprego, igual ou superior a 110% da taxa média
do território em causa.

§ 1· A medida de desenvolvimento econômico referida no inciso

III poderá, também, resultar de uma composição dos indicadores
referidos nas alíneas a e b e poderá incluir outros não mencionados.
§ 2· Quadro geral de desenvolvimento regional significa que
programas regionais de subsídios formam parte integrante de uma
política de desenvolvimento regional internamente coerente e aplicável genericamente, e que os subsídios para o desenvolvimento regioColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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nal não são concedidos a áreas geograficamente isoladas sem nenhuma ou quase nenhuma importância para o desenvolvimento de uma
região.
§ 3º Critérios imparciais e objetivos significam critérios que
não favorecem certas regiões, além do necessário para eliminar ou
reduzir disparidades regionais, no quadro de uma política regional de
desenvolvimento.
§ 4º Para fins do disposto no parágrafo anterior, os programas
regionais de subsídios deverão incluir tetos para os montantes de
assistência a ser concedida a cada projeto subsidiado, os quais deverão ser diferenciados de acordo com os diversos níveis de desenvolvimento de cada região assistida e expressos em termos de custos de
investimento,ou de criação de empregos.
§ 5º Dentro de cada teto, a distribuição da assistência será
suficientemente ampla e equãnime de molde a evitar o uso predominante de um subsídio por determinadas empresas, ou a concessão de
parcela desproporcionalmente grande do subsídio a determinadas
empresas, conforme disposto na Seção II deste capítulo.

Art. 13. Não estarão sujeitos à aplicação de medidas compensatórias subsídios concedidos para promover a adaptação de instalações em operação há pelo menos dois anos antes do estabelecimento
de novas exigências ambientalistas impostas por lei ou regulamentos,
de que resultem maiores obrigações ou carga financeira sobre as
empresas, desde que tal assistência:
I

II

seja excepcional e não-recorrente;
seja limitada a vinte por cento do custo de adaptação;

lI!
não cubra custos de reposição e operação do investimento subsidiado em questão, que devem recair inteiramente sobre as
empresas;
IV - esteja diretamente vinculada e seja proporcional à redução de danos e de poluição prevista pela empresa e que não cubra
nenhuma economia de custos que possa eventualmente ser obtida; e
V - seja disponível para todas as firmas que possam adotar o
novo equipamento ou os novos processos produtivos.
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CAPÍTULO UI
Do Cálculo do Montante de Subsídio Acionável

Art 14. Para fins de aplicação de medidas compensatórias, o
tante de subsídio acionável será calculado por unidade do produto
mon. diado exportado para o Brasil, com base no benefício usufruído
subsl te o período de investigação de existência de subsídios acionádn;an que trata o § 1º do art. 35.
veis. de
parágrafo único. O termo produto subsidiado será entendido
eomo produto que se beneficia de subsídio acionável.
Art. 15. Não serão considerados benefícios:
I - aporte de capital social pelo governo, a menos que se possa
nsiderar que a decisão de investir seja incompatível com as práticas
~~bituais de inves?mento, inclu~iv~ para o ~porte de capital de risco,
de investidores privados no território do pais exportador;
11 - empréstimo do governo, a menos que haja diferença entre
o montante que a empresa paga pelo empréstimo e o montante que a
mesma pagaria por empréstimo comercial equivalente que poderia
ser efetivmnente obtido. no mercado. Neste caso, o benefício será a
diferença entre esses dOIS montantes;

111 - garantia creditícia fornecida pelo governo, a menos que
haja diferença entre o montante que a empresa paga pelo empréstimo
assim garantido e o montante que a empresa pagaria por empréstimo
comercial comparável sem garantia do governo. Neste caso, constitui
benefício a diferença entre esses dois montantes, ajustada de modo a
levar em conta quaisquer diferenças por taxas ou comissões;
IV - fornecimento de bens ou serviços ou compra de bens pelo
governo, a menos que o fornecimento seja realizado por valor inferior
ao da remuneração adequada, ou que a compra seja realizada por
valor superior ao da remuneração adequada. A adequação da remuneração será detenuinada em relação às condições de mercado vigentes para o bem ou o serviço em causa no país de fornecimento ou
compra, aí incluídos preço, qualidade, disponibilidade, comerciabilidade, transporte e outras condições de compra ou venda.
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Art. 16. Na determinação do montante poderão ser deduzidos
do total do subsídio os seguintes elementos:
I - gastos incorridos necessariamente para fazer jus ao subsídio ou para beneficiar-se do mesmo;
II - tributos a que tenha sido submetida a exportação do
produto para o Brasil, quando destinados especificamente a neutralizar subsídio.
Parágrafo ÚIÚCO. Quando a parte ou o governo interessados
solicitarem uma dedução, deverão apresentar comprovação de que
esta solicitação se justifica.

Art. 17. Quando o subsídio não for concedido em função das
quantidades fabricadas, produzidas, exportadas ou transportadas,
o montante de subsídio acionável será calculado se apropriado,
repartindo-se de forma adequada o valor do subsídio total pelo
volume de fabricação, de produção, de venda ou de exportação do
produto a que se refira, durante o período de investigação de
existência de subsídio.
Art. 18. Quando o subsídio for concedido para a aquisição,
presente ou futura, de ativos fixos, o montante de subsídio acionável
será calculado por meio de rateio por período que corresponda ao da
depreciação normal de tais ativos na indústria de que se trate. O
montante, assim calculado, relativo ao período de investigação de
existência de subsídio acionável, incluindo o montante derivado da
aquisição de ativos fixos em períodos anteriores, deve ser repartido
conforme o disposto no artigo anterior.
Parágrafo ÚIÚCO. No caso de ativos não sujeitos à depreciação, o
subsídio será considerado empréstimo ajuros zero e avaliado segundo
o disposto no inciso II do art. 15.

Art. 19. Quando o subsídio não puder ser relacionado à aquisição de ativos fixos, o montante de beneficio recebido durante o período
de investigação de existência de subsídio deverá ser atribuído a este
período e repartido conforme o disposto no art. 17, a não ser que
existam circunstâncias excepcionais que justifiquem uma atribuição
a período distinto.
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Art. 20. Constituirá regra geral a determinação de montante
. dividual de subsídio acionável para cada um dos conhecidos expor~dores ou produtores do produto sob investigação.
§ 1. Caso o número de exportadores, produtores, importadores
nhecidos ou tipos de produtos, ou transações sob investigação seja
'do tal sorte expressivo que tome impraticável a determinação referid: no caput, o exame poderá se limitar:
a) a um número razoável de partes interessadas, transações ou
odutos por meio de amostragem estatisticamente válida com base
~~ info~ações disponíveis no momento da seleção; ou

b) ao maior volume de produção, vendas ou exportação que seja
representativo. e que possa ser investigado levando-se em conta os
prazos detenrunados.

§ 2. Qualquer seleção de exportadores, produtores, importadores tipos de produtos ou transações, que se faça conforme o disposto
no parágrafo anterior, será efetuada após terem sido consultados o
governo do país exportador, os exportadores, produtores ou importadores e obtida a sua anuência, desde que tenham fornecido informações necessárias para seleção de amostra representativa.
§ 3. Caso uma ou várias das empresas selecionadas não fome-

çam as informações solicitadas, outra seleção será feita. Na hipótese
de não haver tempo hábil para uma nova seleção ou de as novas
empresas selecionadas igualmente não fornecerem as informações
solicitadas, as determinações ou decisões se basearão na informação
disponível, conforme o disposto no art. 79.
§ 4· Será, também, determinado montante individual de subsídio acionável para cada exportador ou produtor que não tenha sido
incluído na seleção, mas que venha a apresentar a necessária informação a tempo de que seja considerada durante o processo de investigação, com exceção das situações em que o número de exportadores
ou produtores seja de tal sorte expressivo que a análise de casos
individuais resulte em sobrecarga despropositada e impeça a conclusão da investigação dentro dos prazos prescritos. Não serão desencorajadas as respostas voluntárias.
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CAPÍTULO IV
Da Determinação do Dano

Art. 21. Para os efeitos deste decreto, o termo dano será entendido como dano material ou ameaça de dano material à indústria
doméstica já estabelecida ou retardamento sensível na implantação
de tal indústria.
§ 1Q A determinação de dano será baseada em provas positivas
e incluirá exame objetivo do:
a) volume das importações do produto subsidiado;

b) seu efeito sobre os preços do produto simílar no Brasil; e

c) conseqüente impacto dessas importações sobre a indústria
doméstica.
§ 2Q No tocante ao volume de importações do produto subsidiado, levar-se-á em conta se este não é insignificante e se houve
aumento substancial das importações nessas condições, tanto em
termos absolutos, quanto em relação à produção ou ao consumo no
Brasil.

§ 3 Q Para efeito de investigação, entender-se-á, normalmente,
por insignificante, volume de importações provenientes de determinado país, inferior a três por cento das importações totais do produto
simílar, a não ser que os países que, indivídualmente, respondam por
menos de três por cento dessas importações sejam, coletivamente,
responsáveis por mais de sete por cento das importações totais do
produto simílar.
§ 4 Q Para os países em desenvolvímento, entender-se-á por
insignificante o volume de importações quando este representar
menos de quatro por cento das importações totais do produto simílar,
a não ser que esses países que, individualmente, respondam por
menos de quatro por cento dessas importações sejam, coletivamente,
responsáveis por mais de nove por cento das importações totais do
produto simílar.
§ 5Q No que respeita ao efeito das importações do produto subsidiado, sobre os preços, levar-se-á em conta se houve subcotação
expressiva dos preços deste produto em relação ao preço do produto
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'milar no Brasil, ou ainda se tais importações tiveram por efeito
baí1<ar significativamente os preços ou impedir de forma relevante
r~mentos de preços domésticos que teriam ocorrido na ausência de
a importacõ
tais
açoes,
§ 6. Nenhum desses fatores, isoladamente ou vários deles em
conjunto, será necessariamente considerado como indicação decisiva.
SI

§ 7. Quando as importações de um produto provenientes de
mais de um país forem simultaneamente investigadas, serão determinados cumulativamente os efeitos de tais importações se for verificado que:
a) o montante do subsídio acionável determinado em relação às
importações de cada um dos países não é de minimis, e que o volume
de importações de cada país não é insignificante; e
b) a avaliação cumulativa dos efeitos daquelas importações é
apropriada em vista das condições de concorrência entre os produtos
importados e das condições de concorrência entre estes produtos e o
produto similar doméstico.

§ 8· O montante do subsídio acionável será considerado como

de minimis quando for inferior a um por cento ad valorem.
§ 9· O montante de subsídio acionável será considerado como

de minimis para os países em desenvolvimento quando o nível global
de subsídios acionáveis concedidos para o produto em questão não
exceder dois por cento ad valorem.
§ 10. Para os países em desenvolvimento membros que tenham
eliminado subsídios à exportação antes do período de oito anos contados a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da
Organízação Mundial do Comércio, o valor mencionado no parágrafo
anterior será de três por cento ad valorem. Esta disposição aplicarse-á a partir da data em que se notificar a eliminação do subsídio à
exportação ao Comitê de Subsídios da Organízação Mundial do Comércio e por todo o tempo em que subsídios à exportação não sejam
concedidos pelo país em desenvolvimento membro que notifica.
§ 11. As disposições do parágrafo anterior expirarão oito anos
após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da Organízação
Mundial do Comércio.
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§ 12. Para os países em desenvolvimento membros, a que se
refere o Anexo IV, O valor mencionado no § 9· será de três por cento
ad vaZorem.
§ 13. O exame do impacto das importações do produto subsidiado sobre a indústria doméstica incluirá avaliação dos fatores e índices
econômicos pertinentes, relacionados com a situação da referida
indústria, inclusive queda real e potencial da produção, das vendas,
da participação no mercado, dos lucros, da produtividade, do retorno
dos investimentos ou da ocupação da capacidade instalada, além de
fatores que afetem os preços domésticos e os efeitos negativos reais e
potenciais sobre o fluxo de caixa, estoques, emprego, salários, crescimento, capacidade de captar recursos ou investimentos e, quando se
trate de agricultura, se houve aumento de custos nos programas
governamentais de apoio.
§ 14. A enumeração dos fatores constantes do parágrafo anterior não é exaustiva e nenhum desses fatores, isoladamente ou vários
deles em conjunto, será necessariamente considerado como indicação
decisiva.

Art. 22. É necessária a demonstração de nexo causal entre as
importações do produto subsidiado e o dano à indústria doméstica
baseada no exame de:
I -

elementos de prova pertinentes; e

II - outros fatores conhecidos, além das importações do produto subsidiado, que possam estar causando dano à indústria doméstica
na mesma ocasião, e tais danos, provocados por motivos alheios, não
serão imputados àquelas importações.
§ 1· Os fatores relevantes nessas condições incluem, entre
outros, volume e preços de importações de produtos não-subsidiados, impacto de alterações no imposto de importação sobre os
preços domésticos, contração na demanda ou mudanças nos padrões
de consumo, práticas restritivas ao comércio pelos produtores
domésticos e estrangeiros e a concorrência entre eles, progresso
tecnológico, desempenho exportador e produtividade da indústria
doméstica.
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§ 22 Quando os dado~ dispo~v~is l?ermiti~en.' a identi.ficação
. dividualizada da produçao da indústria domestica, o efeito das
~n portações do produto subsidiado será avaliado a partir de critérios
~~mo o processo produtivo, as vendas e os lucros dos produtores.
§ 32 Não sendo possível a identificação individualizada da produçãO, os efeitos das importaçõ_es do produto subsidiado serão determinados pelo exame da produçao daquele grupo ou gama de produtos
mais semelhante possível, que inclua o produto similar, para o qual
se possam obter os dados necessários.
Art. 23. A determinação de existência de ameaça de dano material basear-se-á em fatos e em motivo convincente. A alteração de
condições até então vigentes que possa criar uma situação em que o
subsídio causaria dano, deve ser claramente previsível e iminente.
§ 12 Na determinação de existência de ameaça de dano material, serão considerados, entre outros, os seguintes fatores:
a) natureza do subsídio ou subsídios em causa e os seus prováveis efeitos sobre o comércio;
b) significativa taxa de crescimento das importações do produto
subsidiado, indicativa de provável aumento substancial destas importações;
c) suficiente capacidade ociosa ou iminente aumento substancial na capacidade produtiva do produtor estrangeiro, que indiquem a probabilidade de significativo aumento de exportações de
produto subsidiado para o Brasil, considerando-se a existência de
outros mercados que possam absorver o possível aumento destas
exportações;
d) importações realizadas a preços que terão efeito significativo
de reduzir preços domésticos ou de impedir o aumento dos mesmos e
que, provavelmente, aumentarão a demanda por importações; e
e) estoques do produto sob investigação.
§ 22 Nenhum dos fatores constantes do § 12 , tomados isoladamente, fornecerá orientação decisiva, mas a existência da totalidade
desses fatores levará, necessariamente, à conclusão de que mais
importações do produto subsidiado são iminentes e que, se não forem
tomadas medidas de proteção, ocorrerá dano material.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

5930
CAPÍTULO V
Da Definição de Indústria Doméstica

Art. 24. Para os efeitos deste decreto, o termo indústria doméstica será entendido como a totalidade dos produtores nacionais do
produto similar, ou como aqueles, dentre eles, cuja produção conjunta
do mencionado produto constitua parcela significativa da produção
nacional total do produto, salvo se:
I - os produtores estejam vinculados aos exportadores ou aos
importadores, ou sejam, eles próprios, importadores do produto alegadamente subsidiado, ou de produto similar proveniente de outros
paises, situação em que a expressão indústria doméstica poderá ser
interpretada como alusiva ao restante dos produtores; ou
II - em circunstãncias excepcionais, o território brasileiro puder ser dividido em dois ou mais mercados competidores, quando
então o termo indústria doméstica será interpretado como o conjunto
de produtores de um daqueles mercados.
§ 1º Para fins de aplicação do disposto no inciso 1, os produtores
serão considerados vinculados aos exportadores ou aos importadores
somente no caso de:
a) um deles controlar, direta ou indiretamente, o outro;

b) ambos serem controlados, direta ou indiretamente, por um

terceiro;
c) juntos controlarem, direta ou indiretamente, um terceiro.
§ 2º As hipóteses do parágrafo anterior só serão consideradas
se houver motivos para crer ou suspeitar que essas relações podem
levar o produtor em causa a agir diferentemente dos não integrantes
de tal tipo de relação.
§ 3º Considera-se controle, para os efeitos deste artigo, quando
o primeiro está em condições legais ou operacionais de restringir as
decisões do segundo ou nelas influir.
§ 4º Para fins de aplicação do disposto no inciso lI, os produtores
em cada um dos mercados poderão ser considerados como indústria
doméstica quando:
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OU

a) os produtores, em atividade nesse mercado, venderem toda
quase toda sua produção do produto similar em questão neste

mesIIlO mercado; e
b) a demanda nesse mercado não for suprida, em proporção
ubstancial, por produtores do produto similar estabelecidos em outro
~onto do território.
§ 5' Na hipótese do§ 4' deste artigo, o dano poderá ser encontrado, mesmo quando uma p:;ITc<;la significativa da pr?dução nacional
total não estiver sendo prejudicada, desde que haja concentração
naquele mercado das importações do produto subsidiado e que estas
estejam causando dano aos produtores de toda ou quase toda produção daquele mercado.

CAPÍTULO VI
Da Investigação

Seção!
Da Petição
Art. 25. Com exceção do disposto no art. 33, a investigação,
para determinar a existência, o grau e o efeito de qualquer subsidio
alegado, será solicitada pela indústria doméstica ou em seu nome por
meio de petição, formulada por escrito, de acordo com roteiro elaborado pela Secex.

§ l' A petição deverá incluir elementos de prova da existência
de subsídio, e, se possível, seu montante, de dano e de nexo causal
entre as importações do produto subsidiado e o dano alegado e os
seguintes dados:
a) qualificação do peticionário, indicação do volume e do valor
da produção da indústria doméstica que lhe corresponda ou, no caso
de a petição ter sido apresentada em nome da indústria doméstica, a
indústria em nome da qual a mesma foi apresentada e o nome das
empresas representadas, bem como o volume e o valor da produção
que lhes corresponda;
b) estimativa do volume e do valor da produção nacional total do
produto similar;.
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c) lista dos conhecidos produtores domésticos do produto similar,
que não estejam representados na petição, e, na medida do possível,
indicação do volume e do valor da produção doméstica do produto
similar correspondente àqueles produtores, bem como sua manifestação quanto ao apoio à petição;
d) descrição completa do produto alegadamente subsidiado,
nome do respectivo país ou países de origem e de exportação, qualificação de cada exportador ou produtor estrangeiro conhecidos e lista
dos conhecidos importadores do produto em questão; .

e) descrição completa do produto fabricado pela indústria doméstica;

fJ elementos de prova da existência, do montante e da natureza
do subsídio em questão;
g) elementos de prova de evolução do volume e do valor das
importações do produto alegadarnente subsidiado, dos efeitos de tais
importações sobre os preços do produto similar no mercado doméstico
e do conseqüente impacto das importações sobre a indústria doméstica, demonstrados por fatores e índices pertinentes que tenham
relação com o estado dessa indústria.

§ 2º Caso a petição contenha informações sigilosas, aplica-se o
disposto no art. 38.
Art. 26. A petição será preliminarmente examinada com o objetivo de se verificar se está devidamente instruída ou se são necessárias informações complementares. O peticionário será comunicado
do resultado deste exame no prazo de vinte dias contados da data de
entrega da petição.
§ 1º Quando forem solicitadas informações complementares,
novo exame será realizado a fim de se verificar se são necessárias
novas informações ou se a petição está devidamente instruída. O
peticionário será comunicado do resultado deste exame no prazo de
vinte dias contados da data de entrega das informações complementares.

§ 2º A partir da data de entrega das novas informações o peticionário será comunicado, no prazo de vinte dias, se a petição está
devidamente instruída ou se foi considerada definitivamente inepta.
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§ 3. O prazo para fornecimento das informações complementa-

das novas informações solicitadas será determinado pela
res ou d acordo com a sua natureza, e comunicado ao peticionário.
Secex, e
§ 4. O peticionário terá o prazo de dez dias, contados da data
d
dição da comunicação que informar que a petição está devidaee:~':nstruída, para apresentar tantas vias do texto não-sigiloso da
m ti ão e do resumo, de que trata o § 1· do art. 38, quantos forem os
~;oJ~wres e exportadores conhecidos e os governos de países exportadores arrolados.
§ 5. Se o número de produ~ores e expon:adore~, .referidos ':'0. §
4. for especialmente alto, poderao ser fornecidas copias da petição
a 'enas para remessa aos governos dos países exportadores arrolados
/ às entidades de classe correspondentes.

Seção II
Da Abertura
Art. 27. Tão logo possível, após a aceitação de petição, conforme
26 e, em qualquer caso, sempre ante.s da abert~ra
o disposto no
da investigaçao, os governos, cujos produtos possam VIr a ser objeto
de investigação, serão convidados para consultas com o objetivo de
esclarecer a situação relativa às matérias referidas no art. 25 e de se
obter solução mutuamente satisfatória.

:rrt.

§ 1. O governo do país exportador será notificado da solicitação
de abertura de investigação de subsídios e terá prazo de dez dias para
manifestar seu interesse na realização de consulta, que deverá ser
realizada no prazo de trinta dias.
§ 2. Os prazos referidos neste artigo serão contados da data de
expedição da notificação ao governo do país exportador sobre o oferecimento de consulta.

Art. 28. Os elementos de prova da existência de subsídio e de
dano por ele causado serão considerados, simultaneamente, na análise para fins de determinação da abertura da investigação.
§ I" Serão examinadas, com base nas informações de outras
fontes prontamente disponíveis, a correção e a adequação dos elemenCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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tos de prova oferecidos na petição, com vistas a determinar a existência de motivos suficientes que justifiquem a abertura da investigação.
§ 2" A Secex procederá ao exame do grau de apoio ou rejeição à
petição, expresso pelos demais produtores nacionais do produto similar, com objetivo de verificar se a petição foi apresentada pela indústria doméstica ou em seu nome. No caso de indústria fragmentária,
que envolva número especialmente alto de produtores, poderá se
confirmar apoio ou rejeição mediante a utilização de técnicas de
amostragem estatisticamente válidas.
§ 3" Considerar-se-á como apresentada pela indústria doméstica ou em seu nome a petição que for apoiada por produtores que
respondam por mais de cinqüenta, por cento da produção total do
produto similar realizada pela parcela da indústria doméstica que
tenha expressado apoio ou rejeição à petição.

Art. 29. Poderá ser aberta investigação com vistas a verificar
se os subsidios alegados são específicos, nos termos dos arts. 6' e 7',
ou, caso se relacionem a atividades de pesquisa, ao desenvolvimento
regional ou a exigências ambientalistas, se atendem aos critérios
estabelecidos nos arts. 12, 13 ou 14, respectivamente.
§ l' Não será aberta investigação quando o subsídio tiver sido
concedido no ãmbito de programa invocado como não-acionável pelo
país exportador, que tenha sido notificado, antes da sua implantação,
ao Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias da Organização
Mundial de Comércio (OMC).
§ 2" A exceção de que trata o parágrafo anterior não se aplicará,
contudo, aos casos em que o órgão competente da OMC, ou O procedimento de arbitragem do Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias, concluir pela existência de violação das disposições contidas
na Seção UI do Capítulo U deste decreto.

Art. 30. O peticionário será notificado da determinação, positiva ou negativa, quanto à abertura da investigação, no prazo de
cinqüenta dias contados da data de expedição da comunicação de que
a petição está devidamente instruída.
§ 1" A petição será indeferida e o processo conseqüentemente
arquivado, quando:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2);5795-G052, dez. 1995.
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a) não houver elementos de prova suficientes de existência de
ubsídio, ou de dano por ele causado, que justifiquem a abertura da
:'nvestigação;
b) a petição não tiver sido apresentada pela indústria doméstica
OU ern seu nome; ou

c) os produtores domésticos, que expressamente apóiam a peti_o respondam por menos de 25% da produção total do produto
~:',;ilar realizada pela indústria doméstica.
§ 2º Caso haja determinação positiva, a investigação será aberta e publicado ato que contenha tal determinação no Diário Oficial
da União. As partes e ?S governos i,:,teres.sados conhecidos serão
notificados e será'conc~dld? prazo de Vl,:,te dias, co?-~ad~s da data da
ublicação da determmaçao, para pedido de habilitação de outras
~artes que se considerem interessadas, com a respectiva indicação de
representantes legais, segundo o disposto na legislação pertinente.
§ 3º Para efeito deste decreto, são consideradas partes interessadas:
a) os produtores domésticos do produto similar ou a entidade de
classe que os represente;
b) os importadores ou consignatários dos bens objeto da prática
sob investigação .ou as entidades de classe que os representem;

c) os exportadores ou produtores estrangeiros do referido bem
ou entidades de classe que os representem;
d) outras partes, nacionais ou estrangeiras, consideradas pela
Secex como interessadas.

§ 4º Tão logo aberta a investigação, o texto completo da petição
que lhe deu origem, reservado o direito de requerer sigilo, será
fornecido aos produtores e exportadores conhecidos e às autoridades
do pais exportador, e deverá, caso requerido, ser colocado à disposição
das outras partes interessadas envolvidas na investigação. No caso
de o número de produtores e exportadores envolvidos ser especialmente alto, o texto não-sigiloso da petição será fornecido apenas às
autoridades do país exportador e à entidade de classe correspondente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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Art. 31. A abertura da investigação, será comunicada, pela
Secex, à Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda,
para que sejam adotadas as providências cabíveis que possibilitem
a posterior aplicação de direitos compensatórios definitivos sobre
as importações do produto objeto de investigação, de que trata o
art. 64.
Parágrafo único. As providências adotadas pela Secretaria da
Receita Federal, na forma deste artigo, não constituirão entrave ao
desembaraço aduaneiro.
Art. 32. Antes da determinação de abertura da investigação,
não será divulgada a existência da petição, salvo o disposto no art. 27.
Art. 33. Em circunstâncias excepcionais, o Governo Federal, ex
officio, poderá abrir a investigação, desde que haja elementos de
provas suficientes da existência de subsídio, de dano e do nexo causal
entre eles, que justifiquem a abertura.
Seçãolll
Da Instrução
Art. 34. Durante a investigação, será oferecida aos governos
dos países exportadores, cujos produtos são objeto da investigação,
oportunidade de prosseguir as consultas, com vistas a esclarecer os
fatos e chegar à solução mutuamente satisfatória.
Art. 35. Os elementos de prova de existência de subsídio acionável e de dano por ele causado serão considerados simultaneamente
durante a investigação.
§ 1s O período de investigação de existência de subsídio acionável deverá compreender os doze meses mais próximos possíveis anteriores à data da abertura da investigação, podendo retroagir até o
início do ano contábil do beneficiário, mais recentemente encerrado e
para o qual estejam disponíveis dados financeiros e outros dados
relevantes confiáveis. Em circunstâncias excepcionais, o período objeto da investigação poderá ser inferior a doze meses, mas nunca
inferior a seis meses.
§ 2º O período de investigação da existência de dano deverá ser
suficientemente representativo a fim de permitir a análise a que se
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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o Capítulo IV e não será inferior a três anos e incluirá neces-

ref~:';"ente o periodo de investigação da existência de subsídio aciosaI'1"'"
nável.

Subseção!
Das Informações

Art. 36. Os governos interessados e as partes interessadas couh cidas em investigação serão comunicados a respeito das informao

:

requeridas e terão ampla oportunidade de apresentar, por escri-

~eos elementos de prova que considerem pertinentes com respeito à
ÍJl~estigação em apreço.

Parágrafo único. Serão consideradas quaisquer dificuldades enontradas pelas partes interessadas, em especial microempresas e
empresas de pequeno porte, no fornecimento das informações solici:adas, e ser-lhes-á proporcionada a assistência possível.

Art. 37. As partes interessadas conhecidas e os governos dos
pai ses exportadores receberão questionários destinados à investigaçãoe disporão do prazo de quarenta dias para respondê-los, contados
da data de sua expedição.
§ 1º Serão considerados pedidos de prorrogação do prazo de
quarenta dias e, caso demonstrada sua necessidade, tal prorrogação
poderá ser autorizada sempre que praticável, por um prazo de até
trinta dias, tendo em conta os prazos da investigação.
§ 2' Poderão Ser solicitadas ou aceitas, por escrito, informações adicionais ou complementares ao longo de investigação. O
prazo para fornecimento das informações solicitadas, será estipulado em função da sua natureza e poderá ser prorrogado a partir
de solicitação devidamente justificada. Deverão ser levados em
conta os prazos da investigação, tanto para ao fornecimento das
informações solicitadas quanto para consideração das informações
adicionais apresentadas.
§ 3' Caso qualquer das partes ou governos interessados negue
acesso à informação necessária, não a forneça dentro do prazo que lhe
for determinado ou, ainda, crie obstáculos à investigação, o parecer,
com vistas às determinações preliminares ou finais, poderá ser elaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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borado com base nos fatos disponíveis, de acordo com o disposto no
art. 79, tendo em conta os prazos da investigação.

Art. 38. Informação que seja sigilosa por sua própria natureza
ou fornecida em base sigilosa pelas partes e governos interessados em
investigação será, desde que fundamentada, tratada como tal e não
será revelada sem autorização expressa da parte que a forneceu. As
informações classificadas como sigilosas constituirão processo em
separado.
§ 1Q As partes e os governos interessados, que forneçam informações sigilosas, deverão apresentar resumo não-sigiloso das mesmas, que permita compreensão razoável da informação fornecida. Nos
casos em que não seja possível a apresentação do resumo, as partes
ou governos justificarão por escrito tal circunstãncia.
§ 2 Q Caso se considere que a informação sigilosa não traz plenamente justificado esse caráter, e se o fornecedor da informação
recusar-se a torná-la pública na totalidade ou sob forma resumida,
tal informação poderá ser desconsiderada, salvo se demonstrado, de
forma convincente e por fonte apropriada, que a mesma é correta.
Art. 39. Será dada oportunidade aos setores produtivos usuários do produto sob investigação e representantes de organizações de
consumidores, caso o produto seja habitualmente comercializado no
varejo, para que forneçam informações importantes para a investigação, devendo as mesmas ser consideradas nas determinações ou
decisões.

Art. 40. Procurar-se-á, no curso da investigação, verificar a
correção das informações fornecidas pelas partes e governos interessados.
§ 1Q Poderão ser realizadas investigações no território de outros
países, desde que os governos tenham sido notificados oportunamente
e que os mesmos não apresentem objeção. As empresas localizadas
em outros países poderão igualmente ser investigadas e ter seus
registros examinados, desde que seja obtida sua anuência, notifiquem-se os representantes do governo do país em questão e estes não
apresentem objeção à investigação. Serão aplicados às investigações
nas empresas os procedimentos descritos no art. 78.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-GD52, dez. 1995.
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§ 2Q poderão ser realizadas investigações nas empresas envol'das localizadas em território nacional, desde que previamente por
~llS autorizadas.
§ 3Q OS resultados de investigações, realizadas de acordo com o
sto nos §§ 1Q e 2Q deste artigo, serão juntados ao processo,
o
disPrv
ado o direito de sigilo.
rese
Subseção II

Da Defesa

Art. 41. Ao longo da investigação, as partes e os governos intessados disporão de ampla possibilidade de defesa de seus interesres Caso haja solicitação, dentro do prazo indicado no ato que
:ntenha a deternúnação de abertura, serão realizadas audiências
onde será dada oportunidade para que partes e governos interessados
possam encontrar-se com aqueles que tenham interesses antagônicos, de forma a que interpretações opostas e argumentação contrária
possam ser expressas.
§ 1Q As partes ou os governos interessados que tenham solicitadoarealização da audiência deverão fornecer.junto com a solicitação,
a relação de aspectos específicos a serem tratados.

§ 2Q As partes e os governos interessados conhecidos serão
informados, com antecedência mínima de trinta dias, da realização
da audiência e dos aspectos a serem nela tratados.
§ 3Q Não será obrigatório o comparecimento às audiências e a
ausência de qualquer parte não poderá ser usada em prejuízo de Seus
interesses.
§ 4Q As partes e governos interessados deverão indicar os representantes legais, que estarão presentes na audiência, até cinco dias
antes de sua realização, e enviar, por escrito, até dez dias antes da
realização da audiência, os argumentos a serem apresentados na
mesma. As partes e os governos interessados poderão, se devidamente justificado, apresentar informações adicionais oralmente.
§ 5Q Será levada em consideração, porém, quando couber, a
necessidade de ser preservado o sigilo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.21:5795-6052, dez. 1995.
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§ 6' A realização de audiências não impedirá que a Secex chegue a determinação preliminar ou final.

Art. 42. Qualquer decisão ou determinação somente poderá ser
baseada em informações e registros que constem do processo e que
estejam disponíveis para partes e governos interessados, reservado o
direito de requerer sigilo.
§ l' Somente serão levadas em consideração informações fornecidas oralmente, nas audiências ou nas consultas, caso, no prazo de
dez dias, sejam reproduzidas por escrito e colocadas à disposição de
outras partes e governos interessados.
§ 2' As partes e os governos interessados poderão solicitar, por
escrito, vistas das informações constantes do processo, as quais serão
prontamente colocadas a sua disposição, excetuadas as sigilosas e os
documentos internos do Governo. Será dada oportunidade para que
as partes e os governos interessados defendam seus interesses, por
escrito, com base em tais informações.

Subseção lI!
Do Final da Instrução
Art. 43. Antes de ser formulado o parecer com vistas à determinação final, será realizada audiência, convocada pela Secex, onde as
partes e os governos interessados serão informados sobre os fatos
essenciais em julgamento, que formam a base para seu parecer,
deferindo-se às partes e aos governos interessados o prazo de quinze
dias contados da realização" da audiência, para se manifestarem a
respeito.
§ l' A Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do
Comércio (CNC) e a Associação do Comércio Exterior Brasileiro
(AEB) serão igualmente informadas sobre os fatos essenciais em
julgamento, que formam a base para o parecer da Secex.
§ 2' Findo o prazo previsto no caput, será considerada encerrada a instrução do processo, e informações recebidas posteriormente,
e, não serão consideradas para fins de determinação final.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.

5941
32 TaJIlbém se aplicam a este artigo as disposições previstas
§§ 32 42 e 52 do art. 41.
nos § '
SeçãoN
Das Medidas Compensatórias Provisórias

Art. 44. Medidas compensatórias provisórias somente poderão
.
ser aplicadas se:
I _ a investigação tiver sido aberta de acordo com o disposto
_ II do Capítulo VI, o ato que contenha a determinação de
na
tiver sido publicado e às partes e aos governos interessados
~~r sito oferecida oportunidade adequada de se manifestarem;
ti
II _ uma determinação preliminar positiva de existência de
b 'di acionável e de dano à indústria doméstica, em decorrência
d~ ;p~rtações de produto subsidiado, tiver sido alcançada;
III _ as autoridades referida no art. 22 decidirem que tais
medidas são necessárias para impedir que ocorra dano durante a
investigação; e
IV _ houver decorrido pelo menos sessenta dias da data da
abertura da investigação.
§ 12 O valor da medida compensatória provisória não poderá
exceder o montante do subsídio acionável preliminarmente determinado.
§ 22 Serão aplicadas medidas compensatórias provisórias na
forma de direito provisório, garantido por depósito em dinheiro ou
fiança bancária.
§ 32 M partes e os governos interessados serão notificados da
decisão de aplicar medida compensatória provisória e será publicado
ato que contenha tal decisão, no Diário Oficial da União.
§ 42 A Secret~a da Receita Federal disporá sobre a forma de
prestação da garantia.
§ 52 O desembaraço aduaneiro dos bens, objeto de medidas
compensatórias provisórias, dependerá da prestação da garantia.
§ 62 A vigência das medidas compensatórias provisórias será
limitada a período não superior a quatro meses.

=0
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Seção V
Dos Compromissos

Art. 45. Poderão ser suspensos os procedimentos, sem aplicação de medidas compensatórias provisórias ou direitos compensa,
tórios, se o governo do país exportador concordar em eliminar ou
reduzir o subsídio ou adotar outras medidas relativas a seus
efeitos, ou se O exportador assumir voluntariamente compromissos
satisfatórios de revisão dos preços das exportações destinadas ao
Brasil, desde que as autoridades referidas no art. 2º fiquem
convencidas de que o mencionado compromisso elimina o efeito
prejudicial decorrente do subsídio.
§ 1º O aumento de preços ao amparo do compromisso firmado
com o exportador não será superior ao suficiente para compensara
montante de subsídio acionável, podendo ser limitado ao necessário
para cessar o dano causado à indústria doméstica.

§ 2º O governo do país exportador e os exportadores somente
proporão ou aceitarão compromissos oferecidos pela Secex, após se
haver chegado a uma determinação preliminar positiva da existência
de subsídio acionável e de dano por ele causado, e, no caso de
compromisso com os exportadores, estes tiverem obtido o consentimenta do governo do país exportador.
§ 3º O governo do país exportador e os exportadores não estão
obrigados a propor compromissos, nem serão forçados a aceitar os
oferecidos. Estes fatos não prejudicarão a consideração do caso, nem
alterarão a determinação preliminar a que se tiver chegado.
§ 4º É facultado à Secex o direito de recusar ofertas de compromissos, se sua aceitação for considerada ineficaz.
§ 5Q No caso de recusa, e se possível, serão fornecidas aos
governos ou aos exportadores as razões pelas quais foi julgada inadequada a aceitação do compromisso, sendo-lhes oferecida oportunidade
de manifestar-se.

Art. 46. Aceito o compromisso, o ato que contenha a decisão de
sua homologação será publicado no Diário Oficial da União e conterá,
conforme o caso, a decisão quanto ao prosseguimento ou suspensão
da investigação, notificando-se as partes e os governos interessados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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Parágrafo único. A investigação de subsídio e dano deverá prosseguir, caso o governo do país ex~ortador o deseje ou assim decidam
as autoridades refendas no art. 2-.
Art. 47. O governo do país exportador ou o exportador com os
quais se estabeleceu um compromisso deverá fornecer, periodicamente, se solicitado, informações relativas ao seu cumprimento,
e pennitir verificação dos dados pertinentes.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo
será considerado como violação do compromisso.

Art. 48. Na hipótese de violação de compromisso, poderão ser
adotadas providências com vistas à imediata aplicação, pelas autoridades referidas no art. 2', de medidas compensatórias provisórias
apoiadas nos fatos. disp?níveis e a investigação que tiver sido suspensa será retomada Imediatamente.
Parágrafo único. As partes e os governos interessados serão
notificados sobre o ténnino do compromisso e sobre as medidas
compensatórias provisórias aplicadas, e o ato que contenha tal decisão será publicado no Diário Oficial da União.

Seção VI
Do Encerramento das Investigações

Art. 49. As investigações serão concluídas no prazo de um ano
após sua abertura, exceto em circunstâncias excepcionais, quando o
prazo poderá ser de até dezoito meses.
Art. 50. O peticionário poderá, a qualquer momento, solicitar
arquivamento do processo. Na hipótese de deferimento, a investigação será encerrada. Caso a Secex detenuine o seu prosseguimento, o
peticionário será comunicado por escrito.
Art. 51. Será encerrada a investigação, sem aplicação de direitos compensatórios, nos casos em que:
I - não houver comprovação suficiente da existência de subsídio acionável ou de dano dele decorrente;
II - o montante de subsídio acionável for de minimis, conforme o disposto nos §§ 7' a 12 do art. 21;
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. III - o volume de importações, real ou potencial, do produto
subsidiado ou o dano causado for insignificante, conforme o disposto
nos §§ 3· e 4· do art. 2l.
Art. 52. A investigação será encerrada com aplicação de direitos, quando a Secex, cumpridos os procedimentos pertinentes de
consultas, chegar a uma determinação final da existência de subsídio
acionável, de dano e de nexo causal entre eles.
Parágrafo único. O valor do direito compensatório não poderá
exceder o montante do subsídio acionável, nos termos do art. 14.
Art. 53. Na hipótese de prosseguimento da investigação após
.
aceitação de um compromisso:
I - o compromisso será automaticamente extinto e a investigação encerrada, se a Secex chegar a determinação negativa de
subsídio acionável ou de dano dele decorrente, exceto quando a
determinação negativa resulte, em grande parte, da própria existência do compromisso, caso em que poderá ser requerida a sua
manutenção por período razoável, conforme as disposições deste
decreto;
II - a investigação será encerrada e a aplicação do direito
definitivo será suspensa enquanto vigorar o compromisso, observados
os termos em que tiver sido estabelecido e as disposições deste
Decreto, se as autoridades referidas no Art. 2· concluírem pela
existência de subsídio acionável e de dano dele decorrente, com base
em parecer da Secex.
§ 1· Para os efeitos deste artigo, aplica-se o disposto no art. 47.
§ 2· No caso de violação do compromisso, poderão ser adotadas
providências com vistas à imediata aplicação, pelas autoridades
referidas no art. 2·, de direitos compensatórios tendo como base a
determinação da investigação realizada.
§ 3· As partes e os governos interessados serão notificados
sobre a extinção do compromisso e sobre o direito compensatório
aplicado. O ato que contenha tal decisão será publicado no Diário
Oficial da União.
Art. 54. O ato que contenha a determinação ou a decisão de
encerrar a investigação, nos casos previstos nesta Seção, será publiCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-GÜ52, dez. 1995.
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D' uio Oficial da União. As partes e os governos interessados
cad? no ~cados sobre o encerramento da investigação.

serao no

. _

_ afo único. No caso de decisão de encerramento com apli_par:~reitos compensatórios, o ato que contenha tal decisão
caça0 d'
o fornecedor ou fornecedores do produto em questão,
n dicar
deverá 1di eitos que lhes correspondam. No caso de o número de
com osd res ser especialmente alto, o ato conterá o nome dos países
fornecedores envolvidos, com os respectivos direitos.
fornece ar
.
CAPÍTULO VII
Da Aplicação e Cobrança dos Direitos Compensatórios

Seção!
Da Aplicação

Art. 55. Para os efeitos deste ?ecr~to,.a expres.são ~ireito COmt6rio significa montante em dinheiro Igual ou inferior ao monpen:a de subsídio acionável apurado, calculado nos termos do art. 14
tan I~ ado em conformidade com este artigo, com o fim de neutralizar
eap
ic
. - I.
o dano
causado peIo sub SIídi o aeronave
§ F O direito compensatório, provisório ou definitivo, será calul do mediante a aplicação de alíquotas ad vaiarem ou específicas,

cfixas
a ou variáveIs,
. ou pe Ia combimaçao
- d e am b as.

§ 2' A alíq.uota ad vaiarem será aplicada sobre o valor a~uanei
ro da mercadona, em base CIF, apurado nos termos da legislação
pertinente.
§ 3' A alíquota específica será fixada em dólares dos Estados
Unidos da América e convertida em moeda nacional, nos termos da
legislação pertinente.

Art. 56. Os direitos compensatórios, aplicados às importações
originárias dos exportadores ou produtores conhecidos que não tenham sido incluídos na seleção de que trata o art. 20, mas que tenham
fornecido as infonnações solicitadas, não poderão exceder a média
ponderada do montante de subsídio estabelecido para o grupo selecionado de exportadores ou produtores.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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§ 1 Q Para fins do disposto neste artigo, não serão levados em
ta montantes zero ou de de minimis ou, ainda, os montantes
O 11
C
belecidos nas circunstãncias a que faz referência o § 3' do art. 37.
eS t a
§ 20 As autoridades referidas no art. 2' aplicarão direitos calI dos individualmente às importações originárias de qualquer exCU::'ador ou produtor não incluído na seleção, que tenha fornecido as
Prrl-ormações solicitadas durante a investigação, conforme estabeleci110 § 4° do art. 20 .
Art- 57. Para fins de aplicação do disposto no inciso II do art.
4 direitos compensatórios serão devidos apenas sobre os produtos
Z , causa destinados ao consumo final naquele mercado que tenha
e!ci considerado indústria doméstica, para fins da investigação, nos
s1 o OS do § 4' do art. 24.
ter m
Seção Il

do

Da Cobrança

.Art. 58. O direito compensatório aplicado sobre um produto
, cobrado, independentemente de quaisquer obrigações de natuser a tributária relativas à sua importação, nos valores adequados a
reza casa, sem discriminação, sobre as importações do produto que
ca::;;'a sido considerado como subsidiado e danosas à indústria domést~
qualquer que seja sua procedência.
tJ.ca,
§ 10 Não serão cobrados direitos sobre importações procedentes
riginárias de países que tenham renunciado ao subsídio ou cujos
01.1 o romissos tenham sido aceitos, ou originárias de exportadores
co m P OS quais tenham sido acordados compromissos de preços, na
com a deste decreto.
o r1ll
f
§ 20 O desembaraço aduaneiro dos bens objeto de direito comatõrio definitivo dependerá do seu pagamento.

pe11 S

Seçãolll
Dos Produtos Sujeitos às Medidas Compensatórias Provisórias

.Art. 59. Exceto ~os casos previ~tos nesta.s~ç~o, so~e,:,te pode_ ser aplicadas medidas compensatórias provtsortas e direitos comrao
tõrios a produtos que tenham sido despachados para consumo
pe11 s a
__ Le'5 Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-GÜ52, dez. 1995.
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apÓS a data de publicação do ato que contenha as decisões previstas
nos arts. 44 e 52.
Art. 60. Caso a determinação final seja pela não existência de
subsídio acionável o~ ~e. dano dele de?orrente, o ~~lor das medid,,:s
mpensatórias proVIsonas, se garantido por depósito, será devolvido, ou, no caso de fiança bancária, esta será extinta.
Art. 61. Caso a determinação final seja pela existência de
ameaça de dano mat~rial. ou de retardamento s~nsível no esta!,elecimento de uma industna, sen: q.ue tenh:: o.c~rrIdo dano m::tenal,
o valor das medidas compensatonas provisorias, se garantido por
depósito será devolvido ou, no caso de fiança bancária, esta será
extinta, salvo se for verificado q~e.as impo.rt?-~ões su~sidiadas, n"
ausência de medidas compensatonas .provisorias, tenam levado a
determinação de dano material, quando então se aplica o disposto
nos arts. 62 e 63.
Art. 62. Caso a determinação final seja pela existência de subsídio acionável e de dano dele decorrente, na hipótese de garantia por
depósito:
I _ o excedente será devolvido quando o valor do direito
aplicado pela decisão final for inferior ao valor do direito provisoriamente garantido por depósito;
II - a diferença não será exigida quando o valor do direito
aplicado pela decisão final for superior ao valor do direito provisoriamente garantido por depósito;

III - a importância será automaticamente convertida em direito definitivo quando o valor do direito aplicado pela decisão final
for igual ao valor do direito provisoriamente garantido por depósito.
Art. 63. Caso a determinação final seja pela existência de subsídio acionável e de dano dele decorrente, na hipótese de garantia por
fiança bancária.
. I - a importância correspondente ao valor garantido deverá
ser imediatamente recolhida quando o valor do direito aplicada pela
decisão final for superior ou igual ao valor do direito provisoriamente
detenninado;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.
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II - somente será recolhida a importância equivalente ao valor
determinado pela decisão final, quando esse valor for inferior ao valor
do direito provisoriamente determinado.
Parágrafo único. O recolhimento das importâncias referidas no
caput ensejará a conseqüente extinção da fiança. Ha hipótese de
inadimplemento, a fiança será automaticamente executada, independentemente de aviso judicial ou extrajudicial, nos termos da
legislação pertinente.
Art. 64. Direitos compensatórios definitivos poderão ser cobrados sobre produtos importados subsidiados, que tenham sido despachados para consumo, até noventa dias antes da data de aplicação
das medidas compensatórias provisórias, sempre que se determine,
com relação ao produto em questão, que o dano é causado por impor.
tações volumosas, em período relativamente curto, o que levará
provavelmente a prejudicar seriamente o efeito corretivo dos direitos
compensatórios definitivos aplicáveis.
Parágrafo único. Não serão cobrados direitos sobre produtos que
tenham sido despachados para consumo antes da data de abertura
da investigação.
Art. 65. Nos casos de violação de compromissos, poderão ser
cobrados direitos compensatórios definitivos sobre produtos importados despachados para consumo, até noventa dias antes da aplicação
de medidas compensatórias provisórias, previstas no art. 48, ressalvados os produtos que tenham sido despachados antes da violação do
compromisso.

CAPÍTULO VIII
Da Duração e Revisão dos Direitos Compensatórios
e Compromissos
Art. 66. Direitos compensatórios e compromissos somente permanecerão em vigor enquanto perdurar a necessidade de neutralizar o
subsídio acionável causador de dano e serão extintos no máximo em cinco
anos, após a sua aplicação ou após a conclusão da mais recente revisão,

que tenha abrangido o subsídio acionável e o dano dele decorrente.
Art. 67. O prazo de aplicação de que trata o artigo anterior
poderá ser prorrogado após revisão, mediante requerimento, devidaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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Dlentefundamentado, f~rmulado pela i:,~ústri~ do~é~tica ou em seu
ODle por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou
nor Wciativa da Secex, desde que demonstrado que a extinção dos
keitos levaria, muito provavelmente, à continuação ou à retomada
do subsídio acionável e do dano dele decorrente.
§ 19 O requerimento de que tratao caput deverá ser apresentado no prazo de cinco meses antes da data do término da vigência
referida no art. 66, aplicando-se igualmente este prazo quando a
iniciativa for da Secex,
§ 2g Constatada a existência de elementos de prova que justifiqueDl a revisão, esta será aberta e seguirá o disposto na Seção III do
Capítulo VI e deverá ser concluída no prazo de doze meses contados
da data de sua abertura. Os atos que contenham a determinação de
abertura e de encerramento da revisão serão publicados no Diário
Oficial da União e as partes e governos interessados conhecidos
notificados.
§ 3 g Os direitos e os compromissos serão mantidos em vigor
enquanto perdurar a revisão.

Art. 68. Proceder-se-á a revisão, no todo ou em parte, das decisões relativas à aplicação de direito compensatório, a pedido de parte
ou governo interessado ou por iniciativa de órgão Ou entidade da
Administração Pública Federal ou da Secex, desde que haja decorrido,
no mínimo, um ano da imposição de direitos compensatórios definitivos e que sejam apresentados elementos de prova suficiente de que:
I - a aplicação do direito deixou de ser necessária para neutralizar o subsídio acionável.
II - seria improvável que o dano subsistisse ou se reproduzisse caso o direito fosse revogado ou alterado, ou
III - o direito existente não é ou deixou de ser suficiente para
neutralizar o subsídio acionável causador do dano.
§ 1a Em casos excepcionais de mudanças substanciais das circunstâncias, ou quando de interesse nacional, poderão ser efetuadas
revisões em intervalo menor, por requerimento de parte ou governo
interessado ou de órgãos ou entidades de Administração Pública
Federal ou por iniciativa da Secex.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.
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§ 2' Constatada a existência de elementos de prova que justifi_
quem a revisão, esta será aberta e o ato que contenha tal determina,
ção será publicado no Diário Oficial da União e as partes e governos
interessados notificados.
§ 3' A revisão deverá ser concluída no prazo de doze meses
contados da sua abertura e seguirá o disposto na Seção UI da
Capítulo VI.
§ 4' Os direitos serão mantidos em vigor enquanto perdurar a
revisão.
§ 5' As autoridades referidas no art. 2', com base no resultado
e de conformidade com as provas colhidas no curso da revisão, poderão
extinguir, manter ou alterar o direito compensatório. Caso se constate
que o direito em vigor é superior ao necessário para neutralizar o dano
à indústria doméstica ou não mais se justifica, será determinada a
devida restituição.
§ 6' O ato que contenha decisão de encerramento da revisão
será publicado no Diário Oficial da União e as partes e os governos
interessados serão notificados.

§ 7' O disposto neste artigo se aplica aos compromissos aceitos
na forma da Seção V do Capítulo VI.

Art. 69. Quando um produto estiver sujeito a direitos compensatórios, proceder-se-á, caso solicitado, de imediato, revisão sumária
com vistas a estabelecer, de forma acelerada, direito compensatório
individual para quaisquer exportadores ou produtores, que não tenham sido de fato investigados, por outras razões que não uma recusa
de cooperar com a investigação.
Art. 70. Os Direitos compensatórios poderão ser suspensos,
com base em parecer técnico, por período de um ano, prorrogável
por igual período, caso ocorram alterações temporárias nas condições do mercado, desde que o dano não se reproduza ou não subsista
em função da suspensão e desde que seja ouvida a indústria
doméstica.
Parágrafo único. Os direitos poderão ser reaplicados, a qualquer
momento, se a suspensão não mais se justificar.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.
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CAPÍTULO IX
Da Publicidade

Art. 71. Os atos decorrentes das decisões das autoridades refe.das no art. 2º e das determinações da Secex serão publicados no
~iário Oficial da União e conterão informação detalhada das concluões estabelecidas sobre cada matéria de fato e de direito considerada
s ertinente, nos termos do artigo 22 do Acordo de Subsídios e Medidas
p
'
Compensatéorras.
Parágrafo único. Para os fins de notificação, cópia dos autos
mencionados no caput deste artigo será encaminhada ao governo do
país ou países exportadores dos produtos que tenham sido objeto de
investigação e, também, às partes interessadas conhecidas.
CAPÍTULO X
Da Forma dos Atos e Termos Processuaís

Art. 72. As partes e os governos interessados deverão observar
as normas deste decreto e as instruções da Secex na elaboração de
petições e documentos em geral, os quais não serão juntados ao
processo na hipótese de descumprimento.
§ 1º Só se exigirá a observância das instruções que tenham sido
tornadas públicas antes do início do prazo processual ou especificadas
na comunicação dirigida à parte.
§ 2º Os atos e termos processuais serão escritos e as audiências
e consultas reduzidas a termo, sendo obrigatória a tradução para o
português, por tradutor público, de textos em outro idioma.
§ 3º Os atos processuais são públicos eo direito de consultar os
autos e de pedir certidão sobre o andamento da investigação é restrito
às partes e aos governos e seus procuradores, sob reserva do disposto
no parágrafo único do art. 42, com respeito a sigilo da informação e
de documentos internos de Governo.

§ 4º Os pedidos de certidão somente serão aceitos após decorridos trinta dias da abertura da investigação ou da apresentação do
último pedido de certidão por uma mesma parte.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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CAPÍTULO XI
Do Processo Decisório

Art. 73. As detenninações ou decisões, prelinúnares ou finais
relativas à investigação, serão adotadas com base em parecer da Secex:
§ 1" A Secex publicará, no prazo de vinte dias contados da data
do recebimento do parecer pelo Secretário de Comércio Exterior, ato
que contenha a determinação de abertura de investigação, prorroga,
ção de prazo de investigação, arquivamento do processo por solicitação do peticionário, início do processo de revisão do direito definitivo
ou de compromissos ou encerramento da investigação sem aplicação
de medidas.
§ 2" Será publicado, no prazo de dez dias contados da data do
recebimento do parecer pelos Ministros de Estado da Indústria, do
Comércio e do Turismo e da Fazenda, ato que contenha a decisão de
aplicação de medidas compensatórias provisórias, aceitação ou térrnino de compromissos, encerramento da investigação com aplicação de
direitos, suspensão de direito definitivo, ou o resultado da revisão dos
direitos definitivos ou compromissos.
§ 3º Em circustâncias excepcionais, mesmo havendo comprovação de subsídio acionável e de dano dele decorrente, as autoridades
referidas no art. 2" poderão decidir, em face de razões de interesse
nacional, pela suspensão da aplicação do direito ou pela não homologação de compromissos, ou, ainda, respeitado o disposto no parágrafo
único do art. 52, pela aplicação de direito em valor diferente do que o
recomendado, e, nestes casos, o ato deverá conter as razões que
fundamentaram a decisão.

TÍTULon
Dos Procedimentos Especiais
CAPÍTULO I
Dos Produtos Agrícolas

Art. 74. As disposições deste capítulo aplicam-se aos produtos
agrícolas, constantes do Anexo V, durante o período de nove anos que
se inicia em I" de janeiro de 1995.
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, afo único. No caso de países em desenvolvimento, o peparagr
, de dez anoso
'od
sera
.
. "
fI
75 Constituem
sub SI'dios nao-acionaveis
as medid
1 as de
.~.
'0 que at~ndan; ao~ critérios e~tabelecidos no Anexo VI,
apOlO lutem aberta l1lvestigaçao para venficar se as mesmas estão
podendo ser m conformidade com o referido anexo.
totalOlente76e para abertura dee imvesti'gaçoes
d e sub SI'dios acioná.
Art· . verificar se os mesmos estão em conformidade com os
'leis, dev~-S~s de redução, em matéria de apoio interno e subsídios à
COOlproOl!SS assumídos, conforme especificados na Parte IV da Lista
eJ<jlortaça~, e no material de apoio correspondente, anexos ao Acordo
de cad~ ;ft~ra da Organização Mundial de Comércio.
deAgrIcá afo único. P ara a b ertur a dee imvestiigaçoes
- em matena
, . de
~~ grcionáveis para produtos agrícolas, que atendam ao dispossubsldios ~ ou aos critérios para isenção de compromissos de redução,
to n,o ~~::rvado o disposto no artigo 13 do Acordo de Agrícultura.
sera Art 77. Os subsídios à exportação sujeitos a compromisso de
- . ão os seguintes:
reduçao s
I
a concessão, pelos governos ou por órgãos públicos, de
'di -diretos subordinados ao desempenho de exportações, incluS~bSl O~entos em espécie, a uma empresa, a uma indústria, a
SlVe pag
de um produto agrícola, a uma cooperativa ou outra
prod~tor:sde tais produtores, ou a uma entidade de comercialização'
assOclaçao
. ' .,
'
I _ a venda ou a dlspombllidade para exportação, pelos gol
por órgãos públicos, de estoques não comerciais de produtos
ve~o~ OU a preço inferior ao preço comparável cobrado, por produto
::u~sa cOOlpradores no mercado interno;
III _ os pagan;entos na exportaç~o de um produto agrícola,
. dos por Oledldas governamentais, que representem ou não
finanCIa o tesouro nacion
. ak,IDe
i 1usive
. os pagamentos financiados
.
onus parasos procedentes de taxa imposta ao referido produto agríCOOl recur produto agrícola a partir do qual o produto exportado é
a
coa,ou
l
obtido.
IV _ a concessão de subsídios para reduzir os custos de comeriali - das exportações de produtos agrícolas inlcusive os custos
A

CI

ízaçao
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de manuseio, de aperfeiçoamento e outros custos de processamento,
assim como os custos de transporte e frete internacionais, são excluí,
dos dos compromissos de redução os custos de comercialização relativos a serviços de promoção à exportação e de consultoria amplamente disponíveis;
V - as tarifas de transporte interno e de frete para embarques
à exportação, estabelecidas ou impostas pelos governos em termos
mais favoráveis do que aqueles para embarques internos;

VI - os subsídios a produtos agrícolas condicionados à incorporação de tais produtos a produtos exportados.

CAPÍTULon
Das Investigações In Loco

Art. 78. Aberta a investigação, as autoridades do país exportador e as empresas interessadas conhecidas serão informadas da
intenção de realizar investigações in loco, conforme disposto no § I"
do art. 40.
§ 1s Em circunstâncias excepcionais, havendo intenção de incluir peritos não-governamentais na equipe de investigação, as autoridades do pais exportador e empresas interessadas conhecidas serão
informadas a respeito, e esses peritos, em caso de quebra de sigilo,
serão passíveis das sanções previstas no art. 325 do Código Penal
Brasileiro.
§ 2' Deverá ser previamente obtida a anuência expressa das
empresas envolvidas no pais exportador, antes da realização da
visita.
.
§ 3' Obtida a anuência de que trata o parágrafo anterior, as
autoridades do pais exportador serão notificadas, de imediato, dos
nomes e endereços das empresas que serão visitadas, bem como as
datas acordadas para as visitas.
§ 4' As empresas envolvidas serão informadas com suficiente
antecedência sobre a visita.
§ 5' Poderão ser realizadas visitas, destinadas a explicar o
questionário, apenas a pedido da empresa produtora ou exportadora
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.
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d - correr se a Secex notificar representante do governo do
e sópo erao rtão e este não fizer objeção à visita.
país emques
§ 6' A visita será realizada após a restitu~ção do questionário,
ue a empresa concorde com o contrário e que o governo do
a menos qrt dor esteja informado da visita antecipada e não faça
país expo a
objeção.
§ 7' Antes da visita, será levada ao conhecimento das empresas
I .da a natureza geral da informação pretendida e as respostas
envo VIdid~s de informação ou às perguntas formuladas pelas autoriaosdPe empresas do pais exportador, essenciais ao bom resultado
da es ou
- sempre que possrve
' I, ser "'torneeiidas
dainvestigação
in I oco,.d ~tverao,
antes que se realize a VISl a.
§ 8' poderão ser fomulados, durante a visita, pedidos de esclarecimentos suplementares em conseqüência da informação obtida.

CAPÍTULO UI
Da Utilização de Informações de Fontes Secundárias

Art. 79. Tão logo aberta a investigação e sempre que necessário serão especificadas, pormenorizadamente, as informações requeridas às partes e aos governos interessados,' bem como os prazos de

entrega e a forma pela qual as informações deverão estar estruturadas na sua resposta.
§ l' As partes e governos interessados serão, também, notificadosde que o não fornecimento ou fornecimento parcial da informação
requerida, dentro do prazo fixado, permitirá estabelecer determinações com base no~ fatos disponiveis e de q,;,e o resultado pode~á ser
menos favorável aquela parte, do que sena, caso a mesma tivesse
cooperado.
§ 2' A Secex poderá solicitar que uma parte forneça suas respostas em linguagem de computador.
§ 3' Quando a parte não mantiver contabilidade informatizada
ou a entrega de respostas neste sistema representar sobrecarga
adicional, com o acréscimo injustificado de custos e dificuldades, esta
ficará desobrigada de apresentá-la na forma do parágrafo anterior.
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§ 4º Sempre que a Secex não dispuser de meios específicos para
processar a informação, por tê-la recebido em linguagem de compu,
tador não-compatível com o seu sistema operacional, a informação
deverá ser fornecida sob a forma de documento escrito.

§ 5º Ao se formular as determinações levar-se-ão em conta as
informações verificáveis que tenham sido apresentadas tempestiva.
mente e que, portanto, possam ser utilizadas ainda que não estejam
de forma adequada sob todos os aspectos.
§ 6º Caso a Secex não aceite uma informação, comunicará,
imediatamente, à parte o motivo da recusa, a fim de que a mesma
possa fornecer explicações, dentro de prazos estabelecidos, respaitn,
dos os limites de duração da investigação. Caso as explicações não
sejam satisfatórias, as razões de recusa deverão constar dos atos que
contenham qualquer decisão ou determinação.

§ 7º Na hipótese de se comprovar que a informação fornecida é
falsa ou tendenciosa, a mesma será desconsiderada e a determinação
poderá ser baseada nos fatos disponíveis.

§ 8º Na formulação das determinações, caso sejam utilizadas
informações de fontes secundárias, inclusive aquelas fornecidas na
petição, buscar-se-á compará-las com informações de fontes independentes ou com aquelas provenientes de outras partes.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Art. 80. As disposições do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias relativas a Subsídios Proibidos e Subsídios Acionáveis,
contidas nas Partes II e III respectivamente, poderão ser invocadas
simultaneamente com as disposições relativas a direitos compensatórios de que trata este decreto.
Parágrafo único. No tocante aos efeitos de um subsídio sobre o
mercado doméstico, apenas uma forma de compensação poderá ser
aplicada, ou uma medida compensatória, se forem preenchidos os
requisitos necessários, ou uma contramedida ao abrigo dos artigos 4
e 7 do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias.
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Art 81. As disposições do Acordo sobre Agricultura serão apli: ultaneament e com as deste decreto.

cad as BIDl

Art 82. Os prazos previstos no presente decreto serão conta-

d f. rma corrida e poderão ser prorrogados uma única vez e
dos . e alo período, exceto aqueles em que a prorrogação já se
por 19u
id
encontre estabelecI a.
Art. 83. Os atos praticados el!' ~esacordo com as disposições
deste decreto serão nulos de pleno direito,
Art. 84. Os procedimentos estabelec.idos neste decreto não irndirão as autoridades competentes de agir com presteza em relação
pe n'squer decisões e determinações e não constituirão entrave ao
aqu=
.
desembaraço aduaneIro.
Art. 85. Para os efeitos deste decreto, o termo indústria inclui
também as atividades ligadas à agricultura.
Art. 86. As disposições deste decreto serão aplicadas a investigações e revisões abertas após 30 de dezembro de 1994.

Art. 87. Os Ministros de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo e da Fazenda expedirão as normas complementares à execução deste decreto.
Art. 88. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
Dorothea Werneck
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados naDO de 20.12.1995, págs. 21515/21518.
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DECRETO Nº 1.752, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Regulamenta a Lei n'! 8.974, de 5 de
janeiro de 1995, dispõe sobre a vinculação,
competência e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Vinculação da CTNBio
Art. 1º A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio) vincula-se à Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Parágrafo único. A CTNBio contará com uma Secretaria Executiva, que proverá o apoio técnico e administrativo à Comissão.
CAPÍTULO II
Da Competência da CTNBio
Art. 2º Compete à CTNBio:
I -

propor a Política Nacional de Biossegurança;

II - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e
científico na biossegurança e em áreas afins, objetivando a segurança
dos consumidores e da população em geral, com permanente cuidado
à proteção do meio ambiente;

III - relacionar-se com instituições voltadas para a engenharia genética e a biossegurança a nível nacional e internacional;
IV -

propor o Código de Ética de Manipulações Genéticas;
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v - estabelecer normas e regulamentos relativos às atividades e projetos que contemplem construção, cultivo, manipulação,
uso transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação'e descarte relacionados a organismos geneticamente modificados
(OGM);
VI - classificar os OGM segundo o grau de risco, definido os
niveis de biossegurança a eles aplicados e às atividades consideradas
insalubres e perigosas;
VII - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de Biossegurança (CIBio), no âmbito de cada instituição que se dedique a ensino, pesquisa, desenvolvimento e utilização das técnicas de engenharia genética;
VIII - emitir parecer técnico sobre os projetos relacionados a
OGM pertencentes ao Grupo lI, conforme definido no Anexo I da Lei
nº 8.974, de 1995, encaminhando-o aos órgãos competentes;
IX - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo
de investigação de acidentes e de enfermidades verificadas no curso
dos projetos e das atividades na área de engenharia genética, bem
como na fiscalização e monitoramento desses projetos e atividades;
X - emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre qualquer
liberação de OGM no meio ambiente, encaminhando-o ao órgão competente;
XI - divulgar no Diário Oficial da União, previamente ao
processo de análise, extrato dos pleitos que forem submetidos à sua
aprovação, referentes à liberação de OGM no meio ambiente, excluindo-se as informações sigilosas de interesse comercial, objeto de direito
de propriedade intelectual, apontadas pelo proponente e assim por
ela consideradas;
XII - emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre registro,
uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação e descarte de produto contendo OGM ou derivados, encaminhando-o ao órgão de fiscalização competente;

XIII - divulgar no Diário Oficial da União o resultado dos
processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a conclusão do parecer técnico;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6ü52, dez. 1995.
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XIV - exigir como documentação adicional, se entender necessário, Estudo de Impacto Ambiental (ElA) e respectivo Relatório
de Impacto no Meio Ambiente (Rima) de projetos e aplicação que
envolvam a liberação de OGM no meio ambiente, além das exigências
específicas para o nível de risco aplicável;
XV - emitir, por solicitação do proponente, Certificado de
Qualidade em Biossegurança (CQB), referente às instalações destinadas a qualquer atividade ou projeto que envolva OGM ou
derivados;

XVI - recrutar consultores ad hoc quando necessário;
XVII - propor modificações na regulamentação da Lei n'
8.974, de 1995;
XVIII - elaborar e aprovar seu regimento interno no prazo de
trinta dias, após sua instalação.
CAPÍTULO III
Da Composição da CTNBio
Art. 3' A CTNBio, composta de membros efetivos e suplentes,
designados pelo Presidente da República, será constituída por:
I - oito especialistas de notório saber científico e técnico, em
exercício no segmento de biotecnologia, sendo dois da área humana,
dois da área animal, dois da área vegetal e dois da área ambiental;
II - um representante de cada um dos seguintes Ministérios,
indicados pelos respectivos titulares:
a) da Ciência e Tecnologia;
b) da Saúde;
c) do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
d) da Educação e do Desporto;
e) das Relações Exteriores;

III - dois representantes do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, sendo um da área vegetal e o
outro da área animal, indicados pelo respectivo titular;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez: 1995.

5961
IV - um representante de órgão legalmente constituído de
defesa do consumidor;
V - um representante de associações legalmente constituídas representativas do setor empresarial de biotecnologia, a ser
indicado pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir de
listas tríplices encaminhadas pelas associações referidas;
VI - um representante de órgão legalmente constituído de
proteção à saúde do trabalhador.
§ 1. Os candidatos indicados para a composição da CTNBio
deverão apresentar qualificação adequada e experiência profissional
no segmento de biotecnologia, que deverá ser comprovada pelos
respectivos curriculum vitae.
§ 2. Os especialistas referidos no inciso I serão indicados pelo
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir de nomes de
cientistas com grau de Doutor, que lhe forem recomendados por
instituições e associações científicas e tecnológicas relacionadas ao
segmento de biotecnologia.
§ 3. A indicação de que trata o parágrafo anterior será feita no
prazo de trinta dias, contado do recebimento da consulta formulada
pela Secretaria Executiva da CTNBio, a ser feita no mesmo prazo, a
partir da ocorrência da vaga.
§ 4· No caso de não-aprovação dos nomes propostos, o Ministro
de Estado da Ciência e Tecnologia poderá solicitar indicação alternativa de outros nomes.
§ 5· O representante de que trata o inciso IV deste artigo será
indicado pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir de
sugestões, em lista tríplice, de instituições públicas ou não-governamentais de proteção e defesa do consumidor, observada a mesma
sistemática de consulta e indicação prevista no § 3·.
§ 6· Consideram-se de defesa do consumidor as instituições
públicas ou privadas cadastradas no Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.
§ 7· Cada uma das associações representativas do setor empresarial de biotecnologia, legalmente constituída e cadastrada na SeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-8052, dez. 1995.
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cretaria Executiva da CTNBio, encaminhará lista tríplice para escolha do representante de que trata o inciso V, observada a mesma
sistemática de consulta e indicação prevista no § 3·.
§ 8· O representante de que trata o inciso VI deste artigo será
indicado pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir de
sugestões dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e de organizações
não-governamentais de proteção à saúde do trabalhador, observada
a mesma sistemática de consulta e indicação prevista no § 3·.
CAPÍTULO IV
Do Mandato dos Membros da CTNBio

Art. 4· O mandato dos membros da CTNBio será de três anos,
permitida a recondução uma única vez.
Parágrafo único. A cada três anos, a composição da CTNBio será
renovada na metade de seus membros, devendo necessariamente ser
reconduzidos, no primeiro mandato, quatro dos oito especialistas de
que trata o inciso I do art. 3·.

Art. 5· O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia designará
um dos membros da CTNBio para exercer a presidência da comissão,
a partir de lista tríplice elaborada pelo colegiado durante a sessão de
sua instalação.
Parágrafo único. O mandato do Presidente da CTNBio será de
um ano, podendo ser renovado por até dois períodos consecutivos.
Art. 6º As funções e atividades desenvolvidas pelos membros
da CTNBio serão consideradas de alta relevância e honoríficas, mas
não ensejam qualquer remuneração, ressalvado o pagamento das
despesas de locomoção e estada nos períodos das reuniões.
CAPÍTULO V
Das Normas da CTNBio e do Certificado de Qualidade
em Biossegurança

Art. 7· As normas e disposições relativas às atividades e projetos relacionados a OGM e derivados, a serem expedidas pela CTNBio,
abrangerão a construção, cultivo, manipulação, uso, transporte, arCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.
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§ 4' Será exigido novo CQB toda vez que houver alteração de
qualquer componente que possa modificar as condições previamente
aprovadas.
§ 5' Após o recebimento do pedido de CQB, a Secretaria Executiva da CTNBio terá prazo de trinta dias para manifestar-se sobre a
documentação oferecida, formulando as exigências que considerar
necessárias. Atendidas as exigências e realizada a vistoria, quando
necessária, por membro da CTNBio ou por pessoa ou firma especializada credenciada e contratada para tal fim, a CTNBio expedirá o
CQB ~o prazo de trinta dias.
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CAPÍTULO VI
Do Funcionamento da CTNBiil
Art. 9' Os pleitos relativos às atividades com OGM ou derivados, incluindo o registro de produtos, deverão ser encaminhados
à CTNBio em formulário próprio, a ser definido em instrução
normativa.
Art. 10. A CTNBio constitnirá, dentre seus membros efetivos e
suplentes, Comissões Setoriais Específicas para apoiar tecnicamente
os órgãos de fiscalização dos Ministérios da Saúde, da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com relação às competências que
lhes são atribuídas pela Lei n' 8.974, de 1995.
§ . l' As Comissões de que trata o caput deste artigo serão
compostas, cada uma, pelo representante do respectivo Ministério,
responsável pelo setor específico junto à CTNBio, que a presidirá, e
por membros da CTNBio de áreas relacionadas ao setor.
§ 2' Os membros das Comissões Setoriais Específicas, efetivos
e suplentes, exercerão o mandato pelo período de três anos, podendo
ser renovado. O mandato nesta comissão findará com o término do
mandato que exercer na CTNBio.
§ 3' As Comissões Setoriais Específicas funcionarão como extensão da CTNBio e contarão, nos respectivos Ministérios, com estrutura adequada para o seu funcionamento.
§ 4' As Comissões Setoriais Específicas poderão recrutar consultores ad hoc, quando necessário.
Art. 11. Os seguintes órgãos serão responsáveis pelo registro,
transporte, comercialização, manipulação e liberação de produtos
contendo OGM ou derivados, de acordo com parecer emanado da
CTNBio:
I
no Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância Sanitária;
II
no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, a Secretaria de Coordenação de Assuntos do Meio
Ambiente;
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-

UI - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
RefoI'IIla Agrária, a Secretaria de Defesa Agropecuária.

Art. 12. A Fiscalização e o monitoramento das atividades de
e trata o artigo anterior serão conduzidas pelas Comissões Setoq~s Específicas nos respectivos Ministérios, em consonância com os
~gãos de fiscalização competentes.
Parágrafo único. As atividades relacionadas a pesquisa e desenvolvimento com OGM e derivados terão os mecanismos de fiscalização
definidos pela CTNBio.

Art. 13. Caberá à CTNBio o encaminhamento dos pleitos às
Comissões Setoriais Específicas incumbidas de elaborar parecer conclusivo, que os enviará ao órgão competente referido no art. 12 deste
Decreto, para as providências cabíveis.
Parágrafo único. Procedido ao exame necessário, as Comissões
Setoriais Específicas devolverão os processos à CTNBio, que informará ao interessado o resultado do pleito e providenciará sua divulgação.
Art. 14. A CTNBio se instalará e deliberará com a presença de,
no mínimo, 2/3 de seus membros.
CAPÍTULO VII
Da Divulgação dos Projetos

Art. 15. Ao promover a divulgação dos projetos referentes à
liberação de OGM no meio ambiente, submetidos a sua aprovação, a
CTNBio examinará os pontos que o proponente considerar sigilosos
e que, por isso, devam ser excluídos da divulgação.
§ lº Não concordando com a exclusão, a CTNBio, em expediente
sigiloso, fará comunicação a respeito ao proponente, que, no prazo de
dez dias, deverá manifestar-se a respeito.
§ 2º A CTNBio, se mantiver seu entendimento sobre a não
exclusão, submeterá a matéria à deliberação do Conselho Nacional
de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, em
expediente sigiloso, com parecer fundamentado, devendo a decisão
final ser proferida em trinta dias.
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§ 3' Os membros da CTNBio deverão manter sigilo no que se
refere às matérias submetidas ao plenário da Comissão.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Transitórias
Art. 16. As instituições que estejam desenvolvendo atividades
e projetos com OGM ou derivados na data da publicação deste decreto
terão prazo de noventa dias para requerer o CQB à CTNBio.
Parágrafo único. A CTNBio terá prazo de noventa dias para
emissão do CQB, ficando facultada à comissão a vistoria da instituição solicitante.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais
Art. 17. O Ministério da Ciência e Tecnologia adotará as providência necessárias para inclusão em seu orçamento de recursos
específicos para funcionamento da CTNBio, incluindo a remuneração
dos consultores ad hoc que vier a contratar.
Art. 18. Os prazos de que trata este decreto, que dependam de
instruções normativas emanadas da CTNBio, terão vigência a partir
da publicação respectiva.
Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Fica revogado o Decreto n' 1.520, de 12 de junho de
1995.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
José Eduardo de Andrade Vieira
José Renato Souza
AdibJatene
Lindolpho de Carvalho Dias
Gustavo Krause
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DECRETO N' 1.753, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental e o Quatro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da
G.iência e Tecnologia e dá outras prouidénaae.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma dos Anexos I e II a este
decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Ciência e Tecnologia, oriundos da extinção de
órgãos da Administração Federal, um DAS-101.5, dois DAS-101.3, 21
DAS-101.1 e 27 FG-3.
b) do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sete DAS-101.2, três
DAS-102.3, quatro DAS-102.2, um DAS-102.1, nove FG-1 e dezessete
FG·2.

Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministério da Ciência e Tecnologia fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
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Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo 11, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Ciência e Tecnologia serão aprovados pelo Ministro de Estado e
publicados no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias
contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Ficam revogados o Decreto n' 99.618, de 17 de outubro
de 1990, e o Anexo XIII ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de
1994.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
Lindolpho de Carvalho Dias
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério da Ciência e Tecnologia, órgão da administração direta, tem como área de competência os segnintes assuntos:
I ~ política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
11 - planejamento, coordenação, supervisão e controle das
atividades da ciência e tecnologia;
111 -

política de desenvolvimento de informática e automação;

IV -

política nacional de biossegurança.
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CAPÍTULO II
Da Distribuição Organizacional

Art. 2' O Ministério da Ciência e Tecnologia tem a seguinte
estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Seeretaria"Executiva;
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
3. Assessoria de Programas Especiais;
c) Assessoria Especial de Assuntos Internacionais;
II - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
III - órgãos especificos singulares:
a) Secretaria de Acompanhamentos e Avaliação;
b) Secretaria de Desenvolvimento Cientifico;
c) Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico;
d) Secretaria de Política de Informática e Automação;
e) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa);
fi Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe);
g) Instituto Nacional de Tecnologia (INT);

IV - órgãos colegiados:
a) Conselbo Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT);
b) Conselbo Nacional de Informática e Automação (Conin);
c) Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio);
V - entidades vinculadas:
a) Fundações;
1. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
2. Fundação Centro Tecnológico para Informática (CTI);
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2l:5795-6052, dez. 1995.
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b) Empresa Pública: Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep).

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das
Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e
Orçamento a ela subordinadas.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Seção f

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro
de Estado
Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e
despacho do seu expediente pessoal;
n - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
In - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4º À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
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n _ supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
. . temas federais de planejamento e orçamento, organização e
OS rSrnizaçãO administrativa, recursos de informação e informática,
mO esos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
r~n _ auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
na implementação das ações da área de competência do ministério.
e Art. 5" À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I _ planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relaciona~as co~ os. sistem~s fe~e:ais de recursos humanos e
de serviços gerros, no âmbito do nurusteno;
n - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistes federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os
móa_os
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrall
rg
tivas estabelecIid as;
In - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
Art. 6" À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e
orçamento, organização e modernização administrativa e de recursos
de informação e informática, no âmbito do ministério;
Il - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar 08
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
lU - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à
decisão superior;
IV - promover a implementação, acompanhar e fornecer elementos para a avaliação de projetos e atividades.
Art. 7" À Assessoria de Programas Especiais compete:
I - assistir aos órgãos do ministério envolvidos com o processo de interação entre os setores acadêmico e produtivo;
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II - coordenar e acompanhar as ações voltadas ao Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e outras que
venham a ser criadas no âmbito de sua área de competência;

III - organizar as ações, de modo a contribuir para o aperfsiçoamento dos mecanismos de coordenação e planejamento, da política
nacional de desenvolvimento científico e tecnológico;
IV ~ aperfeiçoar a infra-estrutura de apoio e de serviços essenciais ao bom desempenho das atividades de ciência e tecnologia em
todo o País.

Art. 8" À Assessoria Especial de Assuntos Internacionais compete:
I - assessorar o Ministro de Estado nos assuntos relacionados com a cooperação internacional em ciência e tecnologia;
II - promover a cooperação internacional nos campos relacionados com ciência e tecnologia;

III - promover, acompanhar a implementação, e participar de
acordos e tratados internacionais em ciência e tecnologia;
IV - articular-se com entidades governamentais e privadas,
em negociações de programas e projetos, relacionados com a política
nacional de ciência e tecnologia, junto às agências internacionais de
desenvolvimento e cooperação;
V - supervisionar e coordenar as ações de cooperação internacional nos órgãos subordinados e entidades vinculadas.

Seção II
Do Órgão Setorial

Art. 9" À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

II - exercer a coordenação dos órgãos autônomos e das entidades vinculadas ao ministério;
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~

In -

fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
dos eáreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
~:::'ativa do Advogado-Geral da União;
.
.
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do ~stro de Estado;
..
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
alidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
ltftivado s, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coorde~o jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
li) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação.

SeçãollI
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 10. À Secretaria de Acompanhamento e Avaliação compete:
I - coordenar as ações de planejamento e avaliação necessárias à formulação da política nacional de ciência e tecnologia e ao
acompanhamento da sua execução;
11 - promover estudos e preparar subsídios para a elaboração
das diretrizes, normas, planos e orçamentos relativos à política nacional de ciência e tecnologia;
111 - coordenar os trabalhos relacionados com os levantamentos dos dispêndios e das ações na.área de ciência e tecnologia.
.Art. 11. À Secretaria de Desenvolvimento Científico compete:
I - conceber e propor a criação de programas de desenvolvimento científico de relevância econômica, social e estratégica para o
País;
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II - coordenar e supervisionar os programas de desenvolvimento científico e de formação de recursos humanos respectivos.
Art. 12. À Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico compete:
I - propor, coordenar e acompanhar a política nacional de
desenvolvimento tecnológico, compreendendo, em especial, ações e
programas voltados para a capacitação tecnológica da empresa brasileira;
II - conceber e propor a criação de programas de desenvolvimento tecnológico de relevãncia econômica, social e estratégica para
o País;
III - coordenar e supervisionar os programas de incentivos e
financiamentos para o desenvolvimento tecnológico e de formação de
recursos humanos respectivos.
Art. 13. À Secretaria de Política de Informática e Automação
compete:
I - propor, coordenar e acompanhar as medidas necessárias
à execução da política nacional de informática e automação;
II - analisar as propostas de concessão de incentivos fiscais a
projetos do setor de informática e automação.
Art. 14. Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(Inpa) compete promover e executar estudos, pesquisas científicas e
desenvolvimento tecnológico relacionados com o meio ambiente natural, e com os sistemas socioeconômico-culturais da Região Amazônica, realizar atividades de extensão e capacitação de recursos humanos, com vistas à aplicação do conhecimento científico e tecnológico
ao seu desenvolvimento sustentável, consoante política definida pelo
ministério.
Art. 15. Ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
compete promover e executar estudos, pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e capacitação de recursos humanos, nos campos da Ciência Espacial e da Atmosfera, das Aplicações Espaciais e
da Engenharia e Tecnologia Espacial, bem assim em dominios correlatos, consoante política definida pelo ministério.
Art. 16. Ao Instituto Nacional de Tecnologia CINT) compete
promover e executar pesquisas, apoio e serviços tecnológicos, bem
como capacitação de recursos humanos, para o setor industrial e
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-

rrelatas, com ênfase para as novas tecnologias necessárias ao
cOntínuo aprimoramento dos bens e serviços do parque industrial
~~asileiro, consoante política definida pelo ministério.

SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados

Art. 17. Ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT)
cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nO 8.090, de 13 de
novembro de 1990.
Art. 18. Ao Conselho Nacional de Informática e Automação
(Conin) cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nO 7.232,
de 29 de outubro de 1984.
Art. 19. À Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)
cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nO 1.752, de 20
de dezembro de 1995.
CAPÍTULürv
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo
Art. 20. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do Ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção II
Dos Secretários
Art. 21. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
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des 'que integram suas respectivas Secretarias; e, exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno. '
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários, exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

SeçãoIlI
Dos Demais Dirigentes
Art. 22. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Diretores, aos Chefes das Assessorias,
aos Coordenadores-Gerais, aos Coordenadores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas em suas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 23. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
ANEXOU
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Miuistério da Ciência ,e Tecnologia (MCT)
Unidade

Gabinete do Ministro

Coordenação
Divisão
Serviço
Asessoria de Comunicação Social

Cargos!
Funções!

Denominação

NElDASI

N'

CargolFunção

,FG

2
1

Assessor do Ministro

102.4

4
1
1
2
1
4
1
2

Assessor

Assistente do
Ministro
Chefe
Assessor.

Coordenador
Chefe

Chefe
Chefe da Asessoria
Assessor

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

102.3
102.1
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102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102,2

5977
Unidade

AseSSOris Parlamentar

CargpsI
Funções!
N'

Denominação

CargolFunção

1
2

Chefe da Asessoria
Assessor

1
2

Secretário Executivo
Aaesssor do
Secretário Executivo

2

Assistente do

NEiDASI
FG

101.4
102.2

Secre'taria Executiva

1
1
2
2
18
26
34

Gabinete
Divisão

Serviço

Secretaría de Assuntos Administrativos

Serviço
Coordenação de RecursosHumanos
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais

Divisão

Serviço
Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento

Serviço
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional

Divisão

Secretário Executivo
Chefe
Assessor
Chefe

Chefe

NE

102.4
102.3
101.4
10U
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1
1

Subsecretário
Assessor

1
1
3
4

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
5
8

Coordendor-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
1
1
2
2

Subsecretário

101.5
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

1
1
3

Coordenador-Geral

Chefe

Assessor
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe

Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.1

101.4
102.1
101.2

Coordenação-Geral de Orçamento e
Finanças
Divisão

Serviço

1
1
4
2

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
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Unidade

Cargos!
Funções!

N'
Assessoria de Programas Especiais
Coordenação-Geral de Subprogramas
Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria Especial de Assuntos
Internacionais
Serviço
Coordenação-Geral de Cooperação
Bilateral
Divisão
Coordenação-Geral de Cooperação
Multilateral
Divisão
Consultoria Jurúiica
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Acompanhamento e Avaliação
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Políticas e Planos
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento
Divisão

Secretaria de Desenvolvimento Cienufíco
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Programas
Divisão

Denominação

NEIDASI

Cargo/Função

FG

1
1
1
1
1
2
11

Chefe da Asessoria
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1

Chefe da Assessoria
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
2

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
2
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
1
5
1
1
4

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Consultor Jurídico
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe

1
2
1
1
1
1
4

Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
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101.4
102.1
101.2
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.6
102.2
101.3
101.1
101.4
102.1
lO~.2

101.4
102.1
101.2
101.6
102.2
101.3
101.1
101.4
102.1
101.2
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;.--

f! ..
:-

Cargos!
Funçõesl

Unidade

~.,

I eoordeneção-Geral de

N'

Ações em ÁreM

5
1
2
1
1

101.4
102.1
101.2
101.6
102.2
101.3
101.1

1
1
4

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

Tecnológico

1
1

Divisão

5

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2
2
1

Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe

101.6
102.2
101.3
101.1

1
1
4

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
3
1

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

1
3
3
1
4
5
6

Diretor
Assessor
Chefe da Assessoria
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.3
FG-1
FG·2
FG·3

Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1

Divisão

se""
l

NEIDAS/
FG

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe

pjioritárillB

taria de Desenvolvimento Tecrwl6gio

coo~enação

i coordenação-Geral
Se""ço
de Mo

de rnízação
.

Tecnológica

Divisão

1
1

Denominação
CargolFunção

coordenação.Geral de Desenvolvimento

Secretaria de Polttica de Informática e

,

Au~mação

coordenação

Serviço
coordenação-Geral de Informática e

! Microeletrônica
Divisão

,

coordenação-Geral de Software, Serviços
e Aplicações da Informática

': Divisão
, Serviço
~' Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia
Assessoria
Gabinete

i

i
Coordenação

Divisão
Serviço

17
10
4
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Unidade

Cargos!
Funções!

N'

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Assessoria
Gabinete

Coordenação
Centro Regional

Dvisão
Serviço
Centro
Centro Regional
Laboratório Associado

Divisão
Laboratório
Coordenação-Geral de Meteorologia
Centro

Divisão
Coordenação-Geral de Ciências Espaciais
e Atmosféricas

Divisão
Coordenação-Geral de Observação da Terra
Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia e
Tecnologia

Divisão
Serviço

Instituto Nacional de Tecnologia
Assessoria
Coordenação

Divisão
Serviço

NEIDASJ

Denominação
CargolFunção

FG

1
1
4
6
1
1
6
6
8
5
1
1
9
3
1
1
4
2
1
1
1
4

Diretor
Assessor

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.2

Gerentede Programa
Gerente de Projeto
Chefe de Assessoria

Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

Assessor
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.1
101.3
101.3
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.2
101.1
101.3
102.1
101.2
101.2
101.2
101.3
101.4
101.3
101.2

.

1
1
.2

Assessor
Chefe

1
1
4
2

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

1
1
1
3
3
3
4
2
4

Diretor
Assessor

Chefe

Chefe de Assessoria

Coordenador
Chefe
Chefe
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101.4
](,2.1

101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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Cargos!
Funções!

Unidade

eoord ene ção~Geral de Engenharia
Industrial
Divisão
. I TId uetría
. I
rd
ão-Geralde QuímIca

eoo

Denominação
CargolFunção

N'

enRÇ

Divisão

Coordenação-Geral de Tecnologia de

Materiais
Divisão

NEIDASI
FG

1
4
1
4

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1
4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Código

DAS
Unitário

Situação Atual
Quant.
Valor Total

Situação Nova
Quant.

Valor Total

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DASI0Ll
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

4
8
25
52
115
46
4
6
26
25

SubtotaJ 1 (+)

-

311

454,35

320

465,84

FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

41
56
25

12,71
13,44
4,75

32
39
52

9,92
9,36
9,88

Subtota12 (+)

-

122

30,90

123

29,16

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

-

Cargos
Remanejados

doMare p/o MCT

1,24

DAS
Unitário

26,08
39,52
77,00
64,48
127,65
46,00
12,32
7,44
28,86
25,00

4
9
25
54
108
67
4
3
22
24

26,08
44,46
77,00
66,96
119,88
67,00
12,32
3,72
24,42
24,00

DAS 101.5
DAS 101.3
DASI0Ll

4,94
1,24
1,00

1
2
21

4,94
2,48
21,00

-

-

Subtctal B (+)

-

24

28,42

-

-
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FG-3

0,19

27

5,13

-

Subtotal4 (+)

-

27

5,13

-

-

Cargos Remanejados
do MCT p/o Mare

DAS
Unitário

Quant.

Valor Total

DAS 101.2
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,11
1,24
1,11
1,00

7
3
4
1

7,77
3,72

-

1,00

-

-

Subtotal5 (-)

-

15

16,93

-

-

FG-1
FG-2

0,31

0,24

9
17

2,79
4,08

-

Subtotal6 (-)

-

26

6,87

-

-

Total Geral

-

443

495,00

(1+2+3+4;5-6)

Quant.

Valor Total

4,44

-

443

-

495,00

DECRETO Nº 1.754, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução no território nacional, da Resolução n" 1.022, do Conselho
de Segurança das Nações Unidas, que trata
do termino qualificado do regime de sanções
contra a República Federal da Iugoslávia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando a adoção, em 22 de novembro de 1995, da Resolução nO 1.022 do Conselho de Segurança das Nações Uuidas,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa, em todo território nacional, a aplicação
das sanções à República Federal da Iugoslávia de que trata a Resolução nº 1.022 do Conselho de Segurança das Nações Uuidas, anexa
a este decreto.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se os Decreto nOs 831, de 3 de junho de 1993;
1 308 de 11 de novembro de 1994; 1.384, de 1" de fevereiro de 1995;
Ú16: de 7 de junho de 1995; 1.584, de 4 de agosto de 1995; 1.685, de
26 de outubro de 1995; e o Decreto de 19 de junho de 1992, que dispõe
sobre a execução, no território nacional, da Resolução n" 757 do
conselho de Segurança das Nações Unidas.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da Repúbli~a.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
A referida resolução está publicada no DO de 21.12.1995, pãg. 21653.

DECRETO W 1.755, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Altera os valores constantes do Anexo ao
Decreto n' 1.664, de9deoutubrode 1995 que
dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira do Poder Executivo para o exercicio de_1995~ relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b, do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72, do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:

Art. 1" Os valores para o empenho de despesas à conta de
dotações consignadas na Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
(') Retificado no DO de 26.12.1995 (pág. 6307 deste volume).
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constantes do anexo ao Decreto n" 1.664, de 9 de outubro de 1995,
relativamente aos órgãos indicados no anexo a este decreto, ficam
condicionados aos limites nele estabelecidos.
Art. 2" Independentemente dos limites autorizados pelo Decreto n"1.664, de 9 de outubro de 1995, alterado pelos Decretos nOs 1.693,
e 1.713, de 9 de novembro de 1995 e 22 de novembro de 1995,
respectivamente, ficam liberados para movimentação e empenho as
dotações orçamentárias provenientes dos decretos publicados a partir
desta data e cuja suplementação tenha como fonte recursos originários de excesso de arrecadação, superávit financeiro, bem como da
reserva de contingência.
.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revoga-se o Decreto n" 1.713, de 22 de novembro de
1995.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

o anexo está publicado no DO de 21.12.1995, págs. 21653/21654.
DECRETO N"1.756, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério das Relações Exteriores e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério das Relações Exteriores, na forma dos Anexos I e II, a este
decreto.
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parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos:
a) do Ministério da Administração Federal e da Reforma do
. Estado para o Ministét?0. das ~elaç~es.Exteriores,oriundos da extin_o de órgãos da Administraçao Pública Federal, sete DAS 102.4 e
~te e quatro DAS 102.3;
b) do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.5, dois
DAS 101.4, dez DAS 101.3, dois DAS 101.2 e nove DAS 102.2.
Art. 2" Os apostilamentos decorrentes da aprovação desta EstrUtura Regimental deverão ocorrer no prazo de vinte dias contados
da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado das Relações Exteriores fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos,
sua denominação e respectivo nível,
Art. 3º O Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores será aprovado dentro de noventa dias, a contar da
data de publicação deste decreto, mediante Portaria do Ministro de
Estado das Relações Exteriores, e publicado no Diário Oficial da
União.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se o Decreto nº 99.578, de 10 de outubro de
1990, o Decreto n'' 145, de 14 de junho de 1991, o Decreto nº 345, de
20 de novembro de 1991, o Decreto nº 659, de 25 de setembro de 1992,
o Decreto de 11 de dezembro de 1992, o Decreto nº 900, de 19 de agosto
de 1993, o Decreto n" 1.249, de 21 de setembro de 1994, e o Anexo
XXIX ao Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Angela Maria Santana Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t2):5795-6052, dez. 1995.

5986
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência

Art. 1· O Ministério das Relações Exteriores, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I
política internacional;
II
relações diplomáticas e serviços consulares;
In
participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
IV - programas de cooperação internacional;
V - apoio a delegações, conútivas e representações brasileiras
em agências e organismos internacionais e multilaterais.
Parágrafo único. Cabe ao Ministério das Relações Exteriores
auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior
do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com Estados
estrangeiros, organismos e organizações internacionais.
CAPÍTULOII
Da Estrutura Organizacional
Art. 2· O Ministério das Relações Exteriores tem a seguinte
estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria de Planejamento Diplomático;
II - órgãos setoriais:
a) Secretaria de Controle Interno;
b) Consultoria Jurídica;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

-

5987

In -

Secretaria-Geral das Relações Exteriores:
a) Gabinete do Secretário-Geral;
b) Inspetoria-Geral do Serviço Exterior;
c) Corregedoria do Serviço Exterior;
d) Cerimonial;
e) Instituto Rio Branco;
fJ Diret0:i~-Geral de As~untos Consulares, Jurídicos e de Assistência a BrasIlerros no Exterior;
g) subs~cretari~-Geralde Assuntos de Integração, Econômicos
e de ComércIOExtenor:
1. Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica;
2. Departamento Econômico;
3. Departamento de Integração Latino-americana;
4. Departamento de Promoção Comercial;
h) Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos:
1. Departamento da África e Oriente Próximo;
2. Departamento das Américas;
3. Departamento da Ásia e da Oceania;
4. Departamento da Europa;
5. Departamento Cultural;
6. Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais;
7. Departamento de Organismos Internacionais;
8. Departamento de Temas Especiais;
i) Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior:
1. Departamento de Administração;
2. Departamento de Comunicações e Documentação;
3. Departamento do Serviço Exterior;
IV - unidades descentralizadas:
a) Escritório de Representação no Rio de Janeiro;
b) Escritório de Representação no Rio Grande do Sul;
c) Escritório de Representação na Região Nordeste;
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v -

órgãos de deliberação coletiva:

a) Conselho de Política Externa;

b) Comissão de Promoções;

VI - órgãos no exterior:
a) Missões Diplomáticas Permanentes;
b) Repartições Consulares;
c) Unidades específicas, destinadas a atividades administrativas, técnicas, culturais ou de gestão de recursos financeiros;

VII -

entidade vinculada: Fundação Alexandre de Gusmão.

Parágrafo único. O conjunto de órgãos do Ministério das Relações
Exteriores no Brasil denomina-se Secretaria de Estado das Relações
Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Secretaria de Estado das Relações Exteriores

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado

Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação politica e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
de seu expediente pessoal;
II - promover a articulação entre o ministério e os órgãos da
Presidência da República;

III - promover a articulação entre o ministério e o Congresso
Nacional e providenciar o atendimento às consultas li aos requerimentos formulados;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionados com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
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Art. 4"

ASecretaria de Planejamento Diplomático compete:

desenvolver atividades de planejamento da ação diplomá-

I

tica.;

li
desenvolver atividades de planejamento político;
III _ acompanhar, no ãmbito do Ministério das Relações Exteriores, os assuntos referentes aos ministérios militares.
Seção II
Dos Órgãos Setoriais

Art. 5" A Secretaria de Controle Interno, como órgão setorial do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado no âmbito de sua competência, operando como órgão de apoio à supervisão ministerial;
n - orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentário-finance!ra, pat;imonial e operacional das unidades jurisdicionadas e da entIdade vinculada;
III - verificar e certificar as contas dos responsáveis pela
aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos;
IV - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitações;
V - realizar auditorias sobre acordos e contratos firmados
comorganismos internacionais;
VI - executar a contabilidade analítica das unidades jurisdiciona~as;

VII - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos
à admissão de pessoal, a qualquer título, e à concessão de aposentadorias e pensões no ministério e na entidade vinculada;
VIII - atuar como interlocutor junto ao Tribunal de Contas da
União.
Parágrafo único. Funcionará junto ao Consulado-Geral em
Nova Iorque uma Unidade de Controle Interno, subordinada técnica
e administrativa à Secretaria de Controle Interno, para exercer as
funções tipicas do Controle Interno no exterior.
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Art. 62 À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

H culada;

exercer a coordenação do órgão jurídico da entidade vin-

IH - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida no
ãmbito do ministério e da entidade vinculada, quando não houver
orientação normativa do Adgovado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados e daqueles oriundos da entidade vinculada.
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério, os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos
ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados, bem
como os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir
a dispensa, de licitação.

Seção III
Da Secretaria-Geral das Relações Exteriores
Art. 72 À Secretaria-Geral das Relações Exteriores compete:
I - Assessorar o Ministro de Estado na direção e execução da
política exterior do Brasil, na supervisão dos serviços diplomático e
consular e na gestão dos demais negócios afetos ao Ministério das
Relações Exteriores;

n - orientar, coordenar e supervisionar as unidades adnúnistrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior;
In - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar a atuação das
unidades que compõem a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, exceto a dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro
de Estado.
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Parágrafo único. A Secretaria-Geral das Relações Exteriores
tara com um Secretário-Geral Adjunto, ao qual serão cometidas
c:buições específicas dentre as quais representar o Brasil em mis:ões especiais ao exterior e chefiar grupos negociadores ad hoc.

Art. 8' Ao Gabinete do Secretário-Geral compete:
I - assisti-lo na representação e na atuação política, social e
administrativa;
II - auxiliá-lo no preparo e no despacho de seu expediente;
III - centralizar a produção de material de divulgação sobre a
realidade e a política externa brasileiras.

Art. 9' À Inspetoria-Geral do Serviço Exterior compete desenvolver atividades de inspeção administrativa e avaliação do desempenho concernent~ aos programas e às ações dos s,:tor:s I?olítico,
econômico, eomercial, consular, cultural, de cooperaçao tecrnca e de
cooperação científico-tecnológica das unidades organizacionais na
Secretaria de Estado e no exterior.
Art. 10. À Corregedoria do Serviço Exterior compete considerar
as questões relativas à conduta dos integrantes do Serviço Exterior,
bem como dos demais servidores do Ministério das Relações Exteriores em serviço no exterior, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. A Corregedoria do Serviço Exterior disporá de
regimento próprio.

Art. 11. Ao Cerimonial incumbe assegurar a observância das
normas do cerimonial brasileiro e de concessão de privilégios diplomáticos aos agentes diplomáticos estrangeiros e aos funcionários de
organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro.
Art. 12. Ao Instituto Rio Branco compete o recrutamento, a
seleção, a formação e o aperfeiçoamento do pessoal da Carreira de
Diplomata.
Parágrafo único. O Instituto Rio Branco promoverá e realizará
os concursos públicos de provas e os cursos que se fizerem necessários
ao cumprimento do disposto neste artigo.
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Art. 13. À Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e
de Assistência a Brasileiros no Exterior compete:
I - orientar e supervisionar as atividades de natureza consular e de assistência a brasileiros desempenhadas pelas unidades
administrativas do Ministério das Relações Exteriores no País e no
exterior;
11 - acompanhar, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, os assuntos concernentes à política imigratória nacional;

111 - cuidar da execução das normas legais e regulamentares
brasileiras referentes a documentos de viagem, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores;
IV nacional;

tratar de matérias relativas à cooperação judiciária inter-

V - propor atos internacionais sobre tema de sua responsabilidade e coordenar a respectiva negociação.
Art. 14. À Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior compete assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no trato das questões de natureza econômico-comercial relacionadas com a integração regional, com a economia internacional e com a promoção do comércio exterior.
Art. 15. Ao Departamento de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica compete propor, em coordenação com os Departamentos
geográficos, diretrizes de política exterior no âmbito das relações
científicas e da cooperação técnica.
Art. 16. Ao Departamento Econômico compete propor diretrizes de política exterior, no âmbito internacional, relativas a matéria
de natureza econômica.
Art. 17. Ao Departamento de Integração Latino-americana
compete propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional
relativas ao processo de integração latino-americano e, em especial,
ao Mercosul.
Art. 18. Ao Departamento de Promoção Comercial compete
orientar e controlar as atividades de promoção comercial no exterior.
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Art. 19. À Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos compete
lISsessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no trato das
uesWes de natureza política das relações entre os Estados.
q
•
Art. 20. Ao Departamento da Africa e Oriente Próximo, ao
Departamento das Américas, ao Departamento da Asia e Oceania e
ao Departamento da Europa compete coordenar e acompanhar a
política do Brasil com cada pais e com o conjunto das suas respectivas
árellS geográficas.
Art. 21. Ao Departamento Cultural compete propor, em coordenação com os Departamentos geográficos, diretrizes de política exterior no âmbito das relações culturais e educacionais e difundir no
exterior informações sobre a arte e a cultura brasileiras.
Art. 22. Ao Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais compete:
I - propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional relativas aos direitos humanos, aos direitos da mulher, aos
direitos da criança e do adolescente, à questão dos assentamentos
humanoS, aos demais temas tratados nos órgãos das Nações Unidas
especializados em assuntos sociais;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante a matéria de suaresponsabilidade.
Art. 23. Ao Departamento de Organismos Internacionais
compete:
I - propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional relativas à codificação do direito internacional, às questões atinentes ao direito humanitário, ao desarmamento, à não-proliferação
de armas de destruição em massa e à transferência de tecnologias
sensíveis, aos assuntos relativos à fiscalização e supressão internacional do comércio de entorpecentes e aos assuntos políticos levados
à consideração da Organização das Nações Unidas e da Organização
dos Estados Americanos;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante a matéria de sua responsabilidade.
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Art. 24. Ao Departamento de Temas Especiais compete:
I - propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional relativas ao meio ambiente, às questões indígenas, à Antártida,
ao espaço exterior, à ordenação juridica do mar e seu regime, à
utilização econômica dos fundos marinhos e oceânicos e ao regime
jurídico da pesca;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante à matéria de sua responsabilidade.

Art. 25. À Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior compete
assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no trato de
todos os aspectos administrativos relacionados com a execução da
política exterior.
Parágrafo único. A Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior
exerce, ainda, o papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil
(Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de
Administração de Recursos da Informação e da Informática (Sisp), de
Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio dos Departamentos e Coordenações-Gerais a ela subordinados.
Art. 26. Ao Departamento de Administração compete:
I - planejar e supervisionar as atividades de administração
de material e de patrimônio, no pais e no exterior;
II - supervisionar os serviços gerais de apoio administrativo
no Brasil, observando a orientação do órgão central do Sistema de
Serviços Gerais da Administração Federal (Sisg), ao qual se vincula
tecnicamente como órgão setorial.

Art. 27. Ao Departamento de Comunicações e Documentação
compete planejar, supervisionar, coordenar as atividades referentes
à transmissão, guarda, recuperação, circulação e disseminação de
informações e documentos, observando a orientação do órgão central
do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática da Administração Federal (Sisp), ao qual se vincula tecnicamente
como órgão setorial.
Art. 28. Ao Departamento do Serviço Exterior compete planejar, coordenar e supervisionar as atividades de formulação e execução
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I 'tica de pessoal, inclusive em seus aspectos de pagamentos e de
da 1'°t~ncia médica e social, observando a orientação do órgão central
as s; tema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), ao qual
do ~s cula tecnicamente como órgão setorial.
se vin
SeçãoN
Das Unidades Descentralizadas

Art. 29. Aos Escritórios de Representação no Rio de Janeiro, no
Rio Graod~ do Sul e n~ Região No~d~st~,.compete coo:denar, al.'0iar
upervislOnar as açoes que o Ministério das Relaçoes Extenores
ã;eovolva nas suas respectivas jurisdições.
Parágrafo único. Ao Escritório no Rio de Janeiro cabe ainda
oíar as unidades administrativas do Ministério das Relações Exte:fores e da Fundação Alexandre de Gusmão situadas naquela cidade.

Seção V
Dos Órgãos de Deliberação Coletiva

Art. 30. Ao Conselho de Política Externa, presidido pelo Ministro de Estado e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores, pelo Chefe do Gabi:>ete, pelos Subsecretários-Gerais e pelo Chefe
de Gabinete do Secretano-Geral, compete:
I - assegurar unidade às atividades da Secretaria de Estado
das Relações Exteriores;
II - aconselhar as autoridades políticas envolvidas pela formulação e execução da política externa;
III - deliberar sobre as diretrizes para a elaboração de programas de trabalho do Ministério das Relações Exteriores;
IV - aprovar políticas de gerenciamento das carreiras do Serviço Exterior;
V - decidir sobre políticas de alocação de recursos humanos e
orçamentários.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa terá por Secretário-Executivo o Chefe do Gabinete.
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Art. 31. À Comissão de Promoções, presidida pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, compete aferir o desempenho dos
servidores da Carreira de Diplomata para efeitos de promoção por
merecimento.
§ 1Q A Comissão de Promoções terá regulamento próprio aprovado pelo Presidente da República.
§ 2Q A Comissão de Promoções terá por Secretário-Executivo o
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário-Geral das Relações Exteriores
Art. 32. Ao Secretário-Geral das Relações Exteriores incumbe:
I - assistir o Ministro de Estado na direção e execução da
política exterior brasileira;
II - supervisionar os serviços diplomático e consular;
III - coordenar, supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Subsecretários-Gerais
Art. 33. Aos Subsecretários-Gerais incumbe:
I - assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores na
coordenação da execução da política exterior do Brasil em suas
respectivas áreas de competência;
II - orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos Departamentos e demais unidades que lhes estão diretamente subordinados.
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Seção III
Do Chefe do Gabinete
34. Ao Chefe do Gabinete incumbe coordenar e supervisio-

Art~tividades dos órgãos de assistência direta e imediata ao

nar as de Estad o.
WIristr
o

Seção IV
Dos Demais Dirigentes
Art. 35. Aos dirigentes dos demais órgãos incumbe planejar,
..oir e orientar a execução das atividades das respectivas unidades
dirIf>-ceroutras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas
e exer
.
de competêncIa.
CAPÍTULO V
Das Repartições no Exterior

Seção I
Das Missões Diplomáticas Permanentes
Art. 36. Às Missões Diplomáticas Permanentes, que compreendem Embaixadas, Missões e Delegações Permanentes junto a organismos internacionais, são criadas e extintas por decreto e têm
natureza e sede fixadas no ato de sua criação.
Art. 37. Às Embaixadas compete assegurar a manutenção das
relações do Brasil com os governos dos Estados junto aos quais estão
acreditadas, cabendo-lhes, entre outras, as funções de representação,
negociação, informação e proteção dos interesses brasileiros.
Parágrafo único. Às Embaixadas pode ser atribuída também a
representação junto a organismos internacionais.
Art. 38. Às Missões e Delegações Permanentes incumbe assegorar a representação dos interesses do Brasil nos organismos internacionais junto aos quais estão acreditadas.
Art. 39. O Chefe de Missão Diplomática é a mais alta autoridade brasileira no país junto a cujo governo exerce funções, cabendo-lhe
coordenar as atividades das repartições brasileiras ali sediadas,
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exceto as das Missões e Delegações permanentes junto a organismos
internacionais e as dos órgãos de caráter puramente militar,

§ lº Chefe de Missão Diplomática residente em outro Estado
pode ser cumulativamente acreditado junto a governos de Estados
nos quais o Brasil não tenha sede de representação diplomática
permanente.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, podem ser designados
Encarregados de Negócios ad interim residentes em cada um dos
Estados onde o Chefe da Missão não tenha sua sede permanente.

SeçãoII
Das Repartições Consulares

Art. 40. São Repartições Consulares:
I

os Consulados-Gerais;
n
os Consulados;
In
os Vice-Consulados;
IV
os Consulados Honorários.
Parágrafo único. Às Embaixadas pode ser atribuída a execução
de serviços consulares, com jurisdição determinada em portaria do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 41. Às Repartições Consulares cabe prestar assistência a
brasileiros, desempenhar funções notariais e outras previstas na
Convenção de Viena sobre Relações Consulares, bem como, quando
previsto em seu programa de trabalho, exercer atividades de intercâmbio cultural, cooperação técnica,científica e tecnológica, promoção comercial e de divulgação da realidade brasileira.
Art. 42. Os Consulados-Gerais, os Consulados e os Vice-Consulados são criados ou extintos por decreto que lhes fixa a categoria,
sede ejurisdição, os Consulados Honorários, por portaria do Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
Art. 43. Os Consulados-Gerais e os Consulados subordinam-se
diretamente à Secretaria de Estado, cabendo-lhes, entretanto, nos
assuntos relevantes para a política externa, coordenar suas atividades com a Missão Diplomática junto ao Governo do pais em que
tenham sede.
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Parágrafo único. Os Vice-Consulados e Consulados Honorários
são subordinados a Consulado-Geral, Consulado ou Serviço Consular
de Embaixada.

SeçãoIlI
Das Unidades Específicas
Art. 44. As unidades específicas, destinadas a atividades administrativas, técnicas ou culturais, são criadas por ato do Ministro de
Estado, que lhes estabelece a competência, a sede e a subordinação
administrativa.
Parágrafo único. O Escritório Financeiro em Nova Iorque é a
unidade específica gestora dos recursos utilizados no exterior.
CAPÍTULO VI
Das Substituições em Ausências e Impedimentos Eventuais
Art. 45. O Ministro de Estado será substituído, em suas ausências do País e impedimentos eventuais, pelo Secretário-Geral das
Relações Exteriores e este pelo mais antigo dentre os SubsecretáriosGerais.
Art. 46. Os titulares das Subsecretarias-Gerais serão substituídos pelo mais antigo dentre os Diretores-Gerais de Departamento
a eles subordinados e estes pelo mais antigo dentre os Chefes de
Divisão a eles subordinados.
§ 1· O Consultor-Jurídico será substituído pelo mais antigo
dentre os Coordenadores-Gerais.

§ 2· Os titulares das demais unidades administrativas serão
substituídos pelos servidores de mais alta hierarquia a eles subordinados.

CAPÍTULO VII
Das Nomeações e Designações na Secretaria de Estado
Art. 47. O Secretário-Geral das Relações Exteriores será nomeado pelo Presidente da República dentre os Ministros de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, que tenham exercido chefia
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de Missão Diplomática, em caráter permanente, ainda que comissionados.
Art. 48. O Consultor-Jurídico será nomeado pelo Presidente da
República dentre os Ministros de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, observado o art. 58 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Parágrafo único. A escolba do Consultor Jurídico poderá também recair em pessoa não integrante da Carreira de Diplomata, de
ilibada reputação e notável saber jurídico, com relevantes serviços
prestados ao Brasil.
Art. 49. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata:
I
os Subsecretários-Gerais;
II
III
IV

o Secretário-Geral Adjunto;
o Chefe do Gabinete;
o Inspetor-Geral do Serviço Exterior;

V
o Chefe de Gabinete do Secretário-Geral;
VI
o Corregedor do Serviço Exterior.
Art. 50. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou de Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
I
o Chefe de Cerimonial;
II - o Diretor do Instituto Rio Branco;
III - o Diretor-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de
Assistência a Brasileiros no Exterior;
IV
os Diretores-Gerais de Departamento;
V VI -

o Secretário de Controle Interno;
o Secretário de Planejamento Diplomático.

Art. 51. Ao término do mandato do Presidente da República, os
ocupantes dos cargos de confiança por ele nomeados deverão colocar
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-foflll

aImente s~us cargos à disposiçã,? e aguardar, no exercício de suas
funções, sua dispensa ou confirmação.

Art. 52. Serã? nomeados ou desiguados pelo Ministro de Estado
das Relações Extenores:
I - dentre os ocupantes de cargos de Ministros de Primeira
Classe ou de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
a) o Introdutor Diplomático;

b) o Assessor de Relações com o Congresso;
c) o Assessor de Imprensa;
d) os Inspetores;

e) o Chefe do Escritório no Rio de Janeiro;
fJ o Coordenador-Geral de Modernízação e Planejamento Administrativo;
g) o Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças;
h) o Presidente da Comissão de Estudos de História Diplomática.
II - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Segunda
Classe ou de Conselheiro da Carreira de Diplomata:
a) os Subchefes do Gabinete;

b) os Assessores do Secretário-Geral;
c) os Chefes de Divisão;
d) os Chefes de Gabinete dos Subsecretários-Gerais;
e) o Coordenador-Geral de Ensino do Instituto Rio Branco, com
o título de Vice-Diretor;
fJ o Subchefe do Cerimonial;
g) os Coordenadores-Gerais.

l i - dentre os ocupantes dos cargos de Conselheiro ou Primeiro Secretário da Carreira de Diplomata:
a) os Chefes de Gabinete dos Subsecretários-Gerais;

b) os Chefes da Secretaria do Instituto Rio Branco.
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IV - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro, Primeiro
Secretário, Segundo Secretário ou Terceiro Secretário da Carreira de
Diplomata:
a) os Assistentes;

b) os Assessores;
c) os Coordenadores Técnicos;
d) os Coordenadores;
e) os Chefes de Serviço.

§ 1" Os ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superiores das Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites, bem
como os dos cargos de Coordenador Técnico da Assessoria de Imprensa e da Assessoria de Relações com o Congresso, podem ser escolhidos
pelo Ministro de Estado, dentre pessoas estranhas ao quadro de
funcionários do Ministério da Relações Exteriores, portadoras de
habilitação técnica para o desempenho de sua missão.
§ 2" Os Coordenadores-Gerais e os Coordenadores da Consultoria Jurídica, os dirigentes do Serviço de Assistência Médica e Social
e do Serviço de Arqnitetura e Engenharia podem ser designados
dentre servidores de nível superior não pertencentes à Carreira de
Diplomata, portadores de habilitação técnica para o desempenho de
suas funções.

CAPÍTULO VIII
Dos Cargos e Funções no Exterior

Art. 53. Aos servidores da Carreira de Diplomata, nomeados
ou designados para servir no exterior, cabem os segnintes cargos e
funções:
I -

aos Ministros de Primeira Classe:

a) Chefe de Missão Diplomática permanente, com o título de
Embaixador;
b) Representante Permanente, Delegado Permanente, Representante Permanente Alterno e Delegado Permanente Alterno junto
a organismo internacional;
c) Cônsul-Geral;
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II _

aos MIDistros de Segunda Classe:

a) em carát".r excepcional,. Chefes de Missão Diplomática perlIlanent e, com o título de Embaixador;
b) Cônsul-Geral;
c) Ministro-Conselheiro, em Missão Diplomática permanente;
d) Chefe interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
e) Cônsul-Geral Adjunto;
f> Che~e, interino, do Consulado-Geral, com o título de CônsulGeral intenno;
g) Chefe do Escritório Financeiro;
h) Chefe de unidade administrativa, técnica ou cultural específica.

III -

aos Conselheiros:

a) Cônsul;
b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

c) Conselheiro em Embaixada, Missão ou Delegação Permanente com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado,

q~ando não houver Ministro-Conselheiro;
d) Cônsul-Geral-Adjunto;
e) Chefe de unidade administrativa, técnica ou cultural específica;
f> Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
g) Chefe interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe interino, de Consulado-Geral, com o título de Encarregado do Consulado-Geral, interino;
IV - aos Primeiros Secretários:
a) Cônsul;
b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
c) Conselheiro em Embaixada, com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado, quando não houver diplomata mais
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antigo, ou em Repartição Consular, observado o disposto no artigo 67
do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n Q 93.325, de 1Q de outubro de 1986;
d) Primeiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
permanente;
e) Cônsul-Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;
f) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
g) Chefe interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe interino, de Repartição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino;
i) Chefe, interino, de unidade administrativa, técnica ou cultural específica;
V -

aos Segundos Secretários:

a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

b) Conselheiro, em Embaixada, com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado, quando não houver diplomata
mais antigo, ou em Repartição Consular, observado o disposto no art.
67 do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreto n Q 93.325, de 1986;

c) Segundo Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
Permanente;
d) Cônsul-Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;

e) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
f) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
g) Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino;

VI a)

aos Terceiros Secretários:

Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

-

6005
b) Terceiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação

erIllanente;

p

c) Vice-Cônsul, em Consulado-Geral ou Consulado;

d) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
e) Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino.
Parágrafo único. Os Cônsules-Gerais-Adjuntos e os titulares
das unidades administrativas de que trata este artigo exercem funões de chefia para os efeitos do disposto na alínea b do inciso I do art.
do Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata, aprovado
pelo Decreto n 2 93.326, de 12 de outubro de 1986.

f;.

CAPÍTULO IX
Das Nomeações e Designações Para Servir no Exterior
Art. 54. Mediante prévia aprovação pelo Senado Federal, os
Chefes de Missão Diplomática permanente e os Representantes e
Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional são nomeados pelo Presidente da República, com o título de Embaixador, dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou, excepcionalmente, dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata, na forma da lei.
§ 12 Em caráter excepcional, pode ser designado, para exercer
a função de Chefe de Missão Diplomática permanente e de Representantes e Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional, brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das
Relações Exteriores, maior de 35 anos, de reconhecido mérito e com
relevantes serviços prestados ao Brasil.
§ 22 Ao término do mandato do Presidente da República, os
Chefes de Missão Diplomática permanente, bem como os Representantes e Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional
devem colocar formalmente seus cargos à disposição e aguardar, no
exercício de suas funções, sua dispensa ou confirmação.

Art. 55. Os titulares dos Consulados-Gerais, Consulados e
Vice-Consulados são nomeados pelo Presidente da República.
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Parágrafo único. Em caráter excepcional, os titulares de ViceConsulados podem ser escolhidos dentre os ocupantes de cargo de
Oficial de Chancelaria do Serviço Exterior ou nomeados, em comissão,
dentre brasileiros natos de comprovada idoneidade e familiarizados
com o meio onde exercerão seus cargos.
Art. 56. Os Ministros da Segunda Classe Conselheiros, Primeiros Secretários, Segundos Secretários e Terceiros Secretários são
nomeados ou desiguados para servir em Missões Diplomáticas permanentes, Repartições Consulares e outras repartições no exterior,
pelo Ministro de Estado, exceto quando se iucluem nos arts. 54 ou 55
desta Estrutura Regimental.
Art. 57. Os Cônsules Honorários são desiguados pelo Ministro
de Estado dentre pessoas de comprovada idoneidade, de preferência
brasileiras.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 58. Os Diplomatas em serviço nos postos no exterior e na
Secretaria de Estado ocuparão privativamente cargos em comissão ou
funções de chefia, assessoria e assistência correspondentes à respectiva classe, observadas as ressalvas estabelecidas neste anexo.
Art. 59. Os oficiais e auxiliares do Gabinete do Ministro de
Estado serão escolhidos dentre os servidores do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 60. Os servidores não-diplomáticos do quadro do Ministério das Relações Exteriores, observada a lei, serão designados
para servir no exterior por ato do Secretário-Geral das Relações
Exteriores.
Art. 61. Servidor não-diplomático que exerça funções consulares em serviço consular de Embaixada ou em Repartição Consular
poderá, por:necessidade de serviço, ser acreditado como Vice-Cônsul.
Art. 62. O Regimento Interno da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores definirá o detalhamento dos órgãos integrantes
da Estrutura Regimental, as competências das respectivas unidades
e as atribuições de seus dirigentes.
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ANEXO II
a)

Quadro Demonstrativo dos cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores.
Unidade

Gabinete

Cargos!
Funções

Denominação

N'

Cargo/Função

1
1

Chefe
Subchefe do
Gabinete para
Assuntos Econômicos
Suhchefedo

1

DAS!FG
101.5
101.4

Gabinete para
1

Assuntos
Institucionais
Subchefe do
Gabinete para
Assuntos Políticos

1

Introdutor
Diplomático
Assessor
Assessor de Imprensa

101.4
101.4
101.4
102.3
101.4
101.3
102.2

Assessoria de Relações com o Congresso

3
1
2
2
1

Secretaria de Planejamento Diplomático

2
2
1

Assistente
Secretário

101.4
101.3
102.2
101.5

1

Coordenador-Geral

101.4

1
2
2
25
11
11

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

Assessoria de Imprensa

CoordenadorTécnico
Assistente
Assessor de Relações
com o Congresso

CoordenadorTécnico

Coordenação-Geral de Planejamento

Político
Coordenação-Geral de Planejamento

Econômico

Função Gratificada

Secretaria de Controle Interno

Subsecretaria de Acompanhamento,
Avaliação, Orientação e Controle
Financeiro

101.4
102.3
102.2
FG-1
FG-2
FG-3

1
1
1

Coordenador
Assistente

101.5
101.3
102.2

1

Subsecretário

101.3

Secretário
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Cargos!
Unidade
Divisão de Acompanhamento, Avaliação e
Orientação
Divisão de Coordenação e Controle
Financeiro
Subsecretaria de Auditoria
Divisão de Apoio Técnico
Divisão de Informática
Divisão Operacional

Consultoria Jurúlica
Coordenação-Geral de Assuntos
Jurídicos-I
Coordenação-Geral de Assuntos
Jurídicos-lI
Função Gratificada

Secretaria-Geral das Relações Exteriores

Funções
N'

Denominação
CargolFunção

1
1

Chefe
Chefe

101.2
101.2

1
1
1
1
1

Subsecretário
Chefe
Chefe
Chefe
Consultor

101.3
101.2
101.2
101.2
101.5

1

Coordenador-Geral de
Assuntos Jwidicos-I

101.4

Coordenador-Geral de
1
4
10
4
7
1
1

Assuntos -Iurídícos-Il

Coordenador

Secretário-Geral

1
7

101.4
101.3
FG-l
FG-2
FG-3

NE

Secretário-Geral
Acljunto

Gabinete do Secretário-Geral

DASIFG

Chefe

101.6
101.5

Assessor do

Secretário-Geral
7

Assessor

102.4
102.3

1
1

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

1
1

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

Coordenação-Geral de Acompanhamento

da Execução do ContratoBIDIMRE
Coordenação-Geral de Acompanhamento

da Implementação das Decisões da
Cúpula das Américas
Coordenação-Geral de Informação e
Divulgação

Função Gratificada

Inspetoria-Geral do Serviço Exterior
Corregedoria do Serviço Exterior
Cerimonial

1
1
1
54
87
118
1
2
1
1
1

Coordenedcr-Gerel
êseesaor
Assistente

Inspetor-Geral
Inspetor
Corregedor
Chefe
Subchefe

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

101.4
102.3
102.2
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
101.4
101.5
101.5
101.4

6009

Unidade

Cargos/
Funções
N'

1
4

Coordenpção-Geral de Privilégios e
bnunidades
COOrdenação-Geral de Protocolo
InstitutoRio Branco
coorden~o-Geral de Ensino

SecJ'<'tano
Diretoria-Geral de Assuntos Consulares,
Jurtdicos e de Assistências a Brasileiros

noExterior
Divisão de AssistênciaConsular
Divisão de Atos Internacionais
Divisão de Imigração

DivisãoJurídica
Divisão de Passaportes

Subsecretaria-Geral de Assuntos de
Integração, Econômicos e de Comércio
Exterior
Gabinete
Departamento de Cooperação CrenUfica,
Técnica e Tecnológica
Divisão de Ciência e Tecnologia
Divisão de Formação e Treinamento

DepartamentoEconômico
Divisão de Agricultura e Produtos de Base

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Denominação

CargolFunção

DASIFG

Assessor
Assistente

102.3
102.2

Coordenador-Geral

101.4
101.4
101.5
102.2
101.4
101.2

Coordenador-Geral
Diretor

Assistente
Coordenador-Geral
Chefe

Diretor-Geral

Assistente
Chefe
Assistente

101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
1
1

Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor
Asaistente

101.6
101.4
102.3
102.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diretor-Geral
Assistente

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2

Assessor
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

Chefe
Assistente
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Cargos!
Unidade

Funções

N'
Divisão de Política Comercial
Divisão de Política Financeira e de
Desenvolvimento
Divisão de Transportes, Comunicações e
Serviços
Departamento de Integração
Latino-Americana

Divisão de Integração Regional
Divisão do Mercado Comum do Sul
Departamento de Promoção Comercial

Divisão de Informação Comercial
Divisão de Operações de Promoção
Comercial
Divisão de Programas de Promoção
Comercial
Subsecretaria-Geral de Assuntos Polttícoa
Gabinete

Departamento da África e Oriente
Próximo
Divisão da África-!
Divisão da África-lI
Divisão do Oriente Próximo

Denominação

Cargo/Função

1
1

Assistente

1
1

Assistente

1
1

Assistente

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Chefe

Chefe

Chefe

Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor

DASIFG

101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3

Assistente

102.2

Diretor-Geral

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
1
1
1
1
1

Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

1

Aselàtente

Chefe
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r.DeP":!!"",n
~

Divisão da

Unidade

to das Amérícas

AJnérica Central e Setentrional

d América Meridional-!

Divisão a

d AIllérica Meridional-lI

'Divisão a

. J)ivis~o de Fronteiras
...- .

pj'iD1e1I'a

Comissão Brasileira
-L· .t

eedorw de rrm es

'J)eDl8l'

da COO1issã~ B!asileira

'~ar<:adorade LlUutes

Departamento da Ásia e Oceania
Divisão da Ásia e Oceania-I
Divisão da Ásia e Oceania-lI

Departamento da Europa
Divisão da Europa-I
pivisão da Europa-Il

Departamento Cultural
Divisão de Acordos, Cooperaç~o
.
Educacional e Assuntos Multilaterais
'Divisão de Operações de Difusão Cultural

Cargos/
Funções

N'

Denominação
CargolFunção

DASIFG

1

Diretor-Geral

101.5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Assessor
Assistente
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
2

Chefe
Assessor
Assistente

101.4
102.3
102.2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Assessor
Assistente
Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.4
102.3
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2

1
1
1
1

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

101.4
102.2
101.4
102.2

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

Chefu

·Divisãode Programas de Divulgação

Cultural
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Unidade

Cargos!
Funções

N'

Denominação
CargolFunção

DASIFG

Departamento de Direitos Humanos e

Temas Sociais
Divisão de Direitos Humanos
Divisão de Temas Sociais

1
1
1
1
1
1

Diretor-Geral
Assistente

Assistente

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
1

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.5
102.3
102.2

1
1
1
1

Chefe

Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assistente
Chefe

Departamento de Organismos

Internacionais

Divisão de Desarmamento e Tecnologias

Sensíveis
Divisão das Nações Unidas
Divisão da Organização dos Estados
Americanos

Departamento de Temas Especiais
Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço
Divisão do Meio Ambiente
Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior
Gabinete

Coordenação-Geral de Modernização
Coordenação-Geral de Orçamento e
Finanças

Departamento de Administração

Divisão de Acompanhamento e
Coordenação Administrativa dos Postos
no Exterior

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Assistente
Chefe

Assessor

101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3

1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.4
102.3
102.2
101.5
102.3
102.2

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

Assistente
Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente

Chefe
Assistente
Secretário-Geral
Chefe de Gabinete

Assessor
Assistente
Coordenador-Geral
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Cargos!

tJnidade

Funções

N"

Denominação
CargolFunção

DASIFG

Divisão deServiços Gerais

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

SerViço deArquitetura e Engenharia

1

Chefe

101.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diretor-Geral

101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

Departamento de Comunit:ações e
Documentação
Divisão deArquivo e Documentação

Divisão deComunicações
Divisão deInformática
Departamento do Serviço Exterior

Divisão de pagamentos e Benefícios de

1
1
1

Assessor

Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe

Assistente

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.5
102.3
102.2

Pessoal

1
1
1

Assessor
Assistente

Divisão do Pessoal

1
1
1

Assessor
Assistente

Divisão deRecursos Humanos

1
1

Assistente

101.4
102.2

Serviço de Assistência Médica e Social

1

Chefe

101.2

1
2

Chefe

Assistente

101.4
102.2

1

Chefe

101.4

1

Chefe

101.4

'Escritório de Representação no Rio de
Janeiro
Escritório de Representação no Rio
Gr<Jn<k do Sul

Chefe

Chefe

Chefe

101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2

Escritório de Representação na Região

Nordeste
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b)

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2

Situação Nova

Situação Atual

Qt.

Valor Total

Qt.

3,08
1,24
1,11

4
26
75
21
10

3,08

-

1,24
1,11

9
96

11,16
106,56

4
25
74
11
8
7
33
87

6,52

4,94

26,08

128,44
234,08
26,04
11,10

-

Valor Total
26,08
123,50
227,92
13,64
8,88

21,56
40,92
96,57

Subtotal1 (+)

-

242

543,46

249

559,07

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

89
102
136

27,59
24,48
25,84

89
102
136

27,59
24,48
25,84

Subtotal2 (+)

-

327

77,91

327

77,91

Qt.

ValorTotal

Qt.

Valor Total

-

Cargos Remanejados
doMare
para o MRE

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 102.3

3,08
1,24

7
24

21,56
29,76

Subtotal 3 (+)

-

31

51,32

-

Qt.

Valor Total

Qt.

Cargos Remanejados

doMRE
paraoMare

DAS
Unitário

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.2

4,94
3,08
1,24
1,11
1,11

1
2
10
2
9

4,94
6,16
12,40
2,22

Subtotal 4 (+)

-

Total Geral

-

(1+2+3-4)

Valor Total

-

-

9,99

-

-

24

35,71

-

-

576

636,98

576

636,98
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DECRETO Nº 1.757, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Dem.onstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, na forma dos
Anexos I e Il, a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, oriundos
de órgãos extintos da Administração Pública Federal, onze DAS
101.2, dois DAS 102.4, oito DAS 102.2 e 33 FG-l;
b) do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo para O
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado três DAS
101.5, três DAS 101.4, um DAS 101.3 e dois DAS 102.1.
Art. 2º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo fará
publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados
da publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível.
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Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo serão aprovados pelo Ministro
de Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo de
noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se o Decreto n' 727, de 21 de janeiro de 1993,
e o Anexo XVIII do Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Frederico Álvares
Angela Maria Santana Carvalho
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência

Art. l' O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
órgão da Administração direta, tem como área de competência os
seguintes assuntos:
I - política de desenvolvimento da indústria, do comércio e
dos serviços;
II - propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de tecnologia;
III - metrologia, normalização e qualidade industrial;
IV - comércio exterior;
V - turismo;
VI - formulação da política de apoio à micro, pequena e
média empresa;

VII VIII -

execução das atividades de registro do comércio;
política relativa ao café, açúcar e álcool.
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CAPÍTULülI
Da Estrutura Organizacional

Art. 2' O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
teIIl a seguinte estrutura organizacional:

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II - órgão setorial: Consultoria Jurídica;

III a)

1.
2.
3.
4.

órgãos específicos singulares:
Secretaria de Política Industrial:
Departamento de Competitividade Estrutural;
Departamento de Competitividade Setorial;
Departamento de Competitividade Empresarial;
Departamento de Planejamento e Estudos Econômicos;

b) Secretaria de Produtos de Base:

1. Departamento do Álcool e Açúcar;
2. Departamento Nacional do Café;

c) Secretaria de Comércio Exterior:
1.
2.
3.
4.

Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de Operações de Comércio Exterior;
de Negociações Internacionais;
de Defesa Comercial;
de Políticas de Comércio Exterior;

d) Secretaria de Comércio e Serviços:

1. Departamento de Comércio;
2. Departamento Nacional de Registro do Comércio;
3. Departamento de Serviços;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):5795-G052, dez. 1995.

6018
e) Secretaria de Tecnologia Industrial:
1. Departamento de Política Tecnológica;
2. Departamento de Articulação Tecnológica;
IV - Órgãos Coiegiados:
a) Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Conmetro);
b) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE):
1. Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de
Processamento de Exportação;
V - Entidades Vinculadas:
a) Autarquias:
1. Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo;
2. Instituto Nacional de Metrologia, Normalízação e Qualidade
Industrial (Inmetro);
3. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento
a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado
Art. 3º Ao Gabinete compete:
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
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II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
III - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4Q À Secretaria Executiva compete:
I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e coordenação
das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério
e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do
ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na implementação das ações da área de competência do
ministério.

Art. 5Q À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso anterior, informar e orientar os
órgãos do ministério, quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
III - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
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Art. 6" À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;
11 - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, informar e orientar os órgãos do
ministério, quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
IH - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do mínistério e submetê-los à
decisão superior;
IV - promover a implementação, acompanhar e fornecer elementos para a avaliação de projetos e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7º À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

11 - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos das entidades
vinculadas;

111 - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade admínistrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica.
VI tério:

examínar, prévia e conclusivamente, no âmbito do minis-
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a) os textos do edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados;
b) os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade, ou se decida
a dispensa de licitação.

SeçãoJII
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 8· À Secretaria de Política Industrial compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar, avaliar, controlar e
promove: a exec~ção das atividades relativas à política de desenvolvimento mdustriaI;
II - exercer a coordenação das câmaras setoriais sob sua supervisão, avaliando e orientando as proposições para implementação
pelos agentes responsáveis.

Art. 9" Ao Departamento de Competitividade Estrutural
compete:
I - formular propostas de políticas e programas estruturais
de estímulo à atividade industrial, orientar, coordenar e avaliar sua
execução, em conformidade com a política de desenvolvimento da
indústria;
II - estabelecer mecanismos de articulação com órgãos de
governo e entidades representativas da sociedade civil, de modo a
compatibilizar ações e objetivos da política de desenvolvimento da
indústria;

III - promover a implementação de ações relativas a compromissos assumidos em convenções, acordos e atos internacionais que
tratem de políticas e programas industriais.
Art. 10. Ao Departamento de Competitividade Setorial compete:
I - formular, coordenar, avaliar políticas e programas setoriais de estímulo à atividade industrial e propor diretrizes para sua
execução;
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acompanhar e controlar a execução dos prograroas e proII
jetos industriais sob sua supervisão e propor a aprovação, alteração
ou revogação de instrumentos legais e atos administrativos, em
consonância com as diretrizes da política industrial;
III - fornecer subsídios para a coordenação das atividades das
câmaras setoriais.
Art. 11. Ao Departamento de Competitividade Empresarial
compete:
I - formular propostas de políticas, acompanhar e supsrv],
sionar programas de estímulo ao aumento de competitividade da
indústria;
II - planejar, articular, acompanhar e supervisionar ações
relativas ao desenvolvimento de prograroas referentes à qualidade,
produtividade, design e participar daqueles concernentes à capacitação tecnológica da indústria;
III - formular políticas e prograroas de apoio às micro, pequenas e médias empresas, incluindo a atividade artesanal, bem como
propor diretrizes para suas execuções;
IV - promover a implementação de ações relativas a compromissos assumidos em convenções, acordos e atos internacionais e
participar de fóruns e grupos temáticos referentes à competitividade
da indústria.
Art. 12. Ao Departaroento de Planejaroento e Estudos Econômicos compete:
I - elaborar, atualizar e propor, em articulação com os demais órgãos do ministério, com outros ministérios e com órgãos
estaduais competentes, as propostas de política industrial para o
País;
II
acompanhar a execução da política industrial;
III
subsidiar o processo de planejaroento da Secretaria;
IV
realizar, coordenar e supervisionar os estudos de caráter
geral ou setorial, no âmbito da política industrial.
Art. 13. À Secretaria de Produtos de Base compete formular
propostas de políticas e prograroas para o setor cafeeiro e para o setor
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sucroalcooleiro, incluindo o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos
erolei, bem como orientar, coordenar e avaliar a execução das medidas aprovadas.
Art. 14. Ao Departamento do Álcool e Açúcar compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução de ações
que visem subsidiar a formulação, implementação, controle e avaliação das políticas concernentes ao setor sucroalcooleiro;

II - supervisionar e controlar as atividades do setor sucroalcooleiro previstas em leis e regulamentos;

III - elaborar os planos anuais de safra para o setor sucroalcooleiro com vistas à garantia do abastecimento interno de álcool e de
açúcar e acompanhar a execução.
Art. 15. Ao Departamento Nacional do Café compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades e das ações que visem subsidiar a formulação, implementação,
controle e avaliação das políticas públicas concernentes ao setor
cafeeiro;

II - propor, coordenar e aplicar medidas com vistas ao equilíbrio entre a oferta e a demanda para exportação e consumo interno
de café;

III - planejar, coordenar e executar ações para a aplicação dos
recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), inclusive a elaboração das propostas de orçamentos anuais e a contabili.
zação dos atos e fatos relativos à sua operacionalização.
Art. 16. À Secretaria de Comércio Exterior compete:
I - formular propostas de políticas e programas de comércio
exterior e estabelecer normas necessárias à sua implementação;

II - propor medidas, no âmbito das políticas fiscal e cambial,
de financiamento, de recuperação de créditos à exportação, de seguro,
de transportes e fretes e de promoção comercial;

III - propor diretrizes que articulem o emprego do instrumento
aduaneiro com os objetivos gerais de política de comércio exterior,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.21:5795-6052, dez. 1995.
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bem como propor alíquotas para o imposto de importação, e suas
alterações;
IV - participar das negociações em acordos ou convênios inter.
nacionais relativos ao comércio exterior.

Art. 17. Ao Departamento de Operações de Comércio Exterior
compete:
I - coletar, analisar, sistematizar e disseminar dados e informações estatísticas de comércio exterior;

11 - autorizar operações de importação e exportação e emitir
documentos especiais quando exigidos por acordos bilaterais e mul.
tilaterais assinados pelo Brasil;
111 - elaborar, acompanhar e avaliar estudos sobre a evolução
da comercialização de produtos e mercados estratégicos para o cornér,
cio exterior brasileiro, com base nos parâmetros de competitividade
setorial e disponibilidades mundiais.
Art. 18. Ao Departamento de Negociações Internacionais
compete:
I - negociar e promover estudos e iniciativas internas destinados ao apoio, informação e orientação da participação brasileira em
negociações de comércio exterior;

11 - desenvolver atividades de comércio exterior,junto a organismos, e participar de acordos internacionais;
111 - coordenar, no âmbito interno, os trabalhos de preparação
da participação brasileira nas negociações tarifárias em acordos
internacionais e opinar sobre a extensão e retirada de concessões.
Art. 19. Ao Departamento de Defesa Comercial compete:
I - examinar a procedência e o mérito de petições de defesa
da produção doméstica;

11 - propor a instauração e conduzir investigações para aplicação de salvaguardas comerciais, bem como propor as medidas
previstas nos correspondentes dispositivos da Organização Mundial
do Comércio, em assuntos de importações;
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_ acompanhar, junto à Organização Mundial do Comércio,
s de aplicação dos mecanismos sobre dumping, subsídios e
8B ll?,r:acompensatórias e salvaguardas;
Illedi-rtT _ acampanh ar 08 processos externos de
.
e iInvestigações
.. edidas compensatórias contra exportações brasileiras e
sobre rn assistência à defesa de nossos agentes de comércio exprestadror em articulação com outros órgãos governamentais e do
porta ,
setor privadO.
Art. 20. Ao Departamento de Políticas de Comércio Exterior

rn

coJllpete:
I _ propor e acompanhar a execução das políticas e programas
decomércio exterior;
I! - for;nular pro?o~tas de J?lanejamento da ação governamen_, em maténa de comercio extenor.

tO'.

Art. 21. À Secretaria de Comércio e Serviços compete:
I -

planejar, coordenar, supervisionar. implementar e ava~úblicas referentes às atividades de comércio e de
prestação de serviços;
11 - propor critérios para o apoio governamental à organização expansão, modernização e aumento da eficiência e da produtividade dos setores de comércio e prestação de serviços;

liar as políticas

111 - supervisionar os serviços de registro do comércio e atividades afins. em todo o tenitório nacional.

Art. 22. Ao Departamento de Comércio compete:
I - propor diretrizes e programas para o desenvolvimento da
política de promoção comercial e integração de mercados;
11 - subsidiar a formulação, implementação e o controle da
execução das políticas voltadas para a atividade comercial e integração de mercados.

Art. 23. Ao Departamento Nacional de Registro do Comércio
cabe exercer as competências estabelecidas no art. 4· da Lei n· 8.934,
de 18 de novembro de 1994.
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Art. 24. Ao Departamento de Serviços compete:
I - elaborar e propor políticas que possibilitem o crescimento
e o desenvolvimento dó setor de serviços;
II - subsidiar as atividades de coordenação do Subprograma
Setorial de Serviços do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade;

III - promover a operacionalização das atividades das Câmaras Setoriais de Serviços, compatibilizando ações entre os setores
público e privado;
N - formular propostas sobre posições negociadas internacionalmente, referentes ao setor de serviços.

Art. 25. À Secretaria de Tecnologia Industrial compete:
I - promover a incorporação de tecnologia ao produto brasileiro, de modo a elevar a agregação de valor no País e torná-lo mais
competitivo, nacional e internacionalmente;
II - promover a estruturação e o reforço da infra-estrutura
tecnológica de apoio ao setor produtivo;

III - promover o estabelecimento de parcerias com instituições
públicas e privadas, articulando alianças e ações com vistas ao aumento da densidade tecnológica do setor produtivo;
N - induzir esforços para o equacionamento do impacto do
desenvolvimento tecnológico e do progresso técnico no emprego.

Art. 26. Ao Departamento de Política Tecnológica compete:
I - formular e propor políticas de propriedade intelectual, no
que se refere a atividades produtivas e tecnológicas, em conjunto com
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em abordagem regional, nacional e internacional;
II - acompanhar os aspectos tecnológicos envolvidos em questões internacionais, tais como barreiras técnicas ao comércio, certificação de origem e acesso e transferência de tecnologia;

III - supervisionar e implementar o controle das ações relativas ao desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica do País, abrangendo a formação e capacitação de recursos humanos.
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Art. 27. Ao Departamento de Articulação Tecnológica compete:

I - estruturar e conduzir ações de articulação com os estados
órgãos federais de políticas regionais, no que tange aos aspectos
~ nológicos, buscando o desenvolvimento de políticas estaduais e
e~onais de cunho tecnológico-industrial;
r
II _ desenvolver e conduzir políticas e estratégias para a
agregação da vari_ável tecnológica na estruturação e implantação de
pólos de exportaçao;
III - promover as ações referentes à articulação do ministério
COul organismos nacionais, estrangeiros, internacionais e multilaterais,
ara a promoção de parcerias e montagem de programas relacionados
~m desenvolvimento tecnológico, reforço dainfra-estrutura tecnológica,
trlUJSferência de tecnologia e integração nacional e internacional;
IV - articular-se com entidades sindicais e empresariais para
o equacionamento do impacto da tecnologia sobre as relações capitaltrabalho, sobre o emprego e sobre a educação e capacitação dos
trabalhadores.
SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados
Art. 28. Ao Conselbo Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro) cabe exercer as competências estabelecidas no art. 3º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973.
Art. 29. Ao Conselbo Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação (CZPE) cabe exercer as competências estabelecidas no art.
32 do Decreto-Lei n 2 2.452, de 29 de julho de 1988.
Art. 30. À Secretaria Executiva do Conselbo Nacional das Zonas
de Processamento de Exportação cabe exercer as competências estabelecidas no art. 42 do Decreto n· 96.759, de 22 de setembro de 1988.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 31. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
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H
supervisionar e avaliar a execução dos projetos e ativida_
des do ministério;
IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lbe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 32. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades de suas
respectivas unidades e exercer outras atribuições que lbes forem
cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários, exercer as
atribuições que lbes forem especificamente cometidas, na forma da
legislação pertinente a suas áreas de competência.

SeçãolII
Dos Demais Dirigentes
Art. 33. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Diretores e ao Secretário Executivo do
Conselho Nacional das Zonas de- Processamento de Exportação
(CZPE) incumbe planejar, dirigir, coordenare orientar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 34. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
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ANEXOU
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

(I) Gratificadas do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Cargos!

Unidade

Funções/

Denominação

N'

CargolFunção

1

Assessor Especial do

Ministro
4
4

Assessor do Ministro
Assistente do

1
1
4
1
5

Chefe
Assistente
Auxiliar

NEiDASI
FG

102.5
102.4
102.3

Ministro

Gabinete

Serviço

Chefe

7

Assessoria Parlamentar
Divisão

sorriço de Oomunícaçao
. - SOCl'00
Asses80ria
Divisão
Serviço
. 00
Assessoria Internecíon
Secretaria-Executiva

6
1
2
1
1
2
1
1
1
2
4

Gabinete
Serviço
Secretaria de Produtos de Base

Gabinete
Serviço

1
1
1
2
1
1

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria

Chefe
Chefe

Chefe da Aesesaoría
Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assistente do
Secretário Executivo
Chefe
Chefe
Secretário
Assistente
Chefe

Chefe

7

Departamentodo Álcool e Açúcar

3
4
1
1
2
4

Diretor
Gerentede Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

101.5
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
NE
102.4
102.3
101.4
101.1
101.6
102.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.4
101.3
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções!

N'
Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Avalilação

Departamento Nacional do Café

Coordenação-Geral de Planejamento

Coodenação-Geral de Operações

Secretaria de Comércio Exterior
Gabinete
Serviço

Denominação
CargolFunção

1

Coordenador-Geral

101.4

2
4
1
1
6

Gerente de Projeto

101.3
101.1
101.5
101.4

1
2
2
1
2
3
1
2
1
1
10
4

Supervisorde Projeto
Diretor

Gerentede Programa
Supervisor de
Programa

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Supervisor de
Projeto

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

Supervisorde Projeto
Secretário

Assistente
Chefe
Chefe

8
Departamento de Operações de Comércio
Exterior

Coordenação-Geral de Desenvolvimento e
Operações Comerciais
Cordenação
Serviço

Coordenação-Geral de Estatísticas e
Sistemas
Divisão
Departamento de Negociações
Internacionais

Coordenação-Geral de Integração e
Organismos Internacionais
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento da Defesa Comercial
Coordenação-Geral de Investigação
Comercial

NEIDASI
FG

1
2

Diretor
Auxiliar

1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
3

Coordenador-Geral

Chefe

Chefe

101.2
101.4
101.3
101.1
101.4
101.3
101.1
101.6
102.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.4
101.3
101.1
101.4
101.2

1
2

Auxiliar

101.5
102.1

1
2
2
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

Diretor
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Cargos!

Unidade
Coordenação
Divisão

Serviço

Funções/
N"

Denominação

Cargo/Função

NEIDAS/
FG

3
2
1

Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1

1

Diretor

101.5

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.2
101.1

Departamento de Políticas de Comércio

Exterior
Coordenação-Geral de Crédito e
Financiamento
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Promoção

Comercial
Divisão
Serviço

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

2
2

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
2
1

Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Mercado
Internacional
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Relações
Internacionais

Coordenação
Serviço

Secretaria de Comércio e Serviços
Gabinete
Serviço

Departamento de Comércio

Departamento Nacional de Registro do
Comércio

Serviço

1
1
2
1
2
1
1
8
2
3
1
1
4
8

1
1
2
2
6
1

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário

Assistente
Chefe

Chefe

101.4
101.3
101.1
101.6
102.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG·3

Diretor
Auxiliar
Gerente de Programa
Supervisor de
Programa

101.5
102.1
101.4

Diretor
Assistente

Auxiliar
Gerente de Programa

101.5
102.2
102.1
101.4

Supervisor de
Programa
Chefe

101.2
101.1

101.2
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Cargos!
Unidade

Funções!

N'
Junta Comercial do Distrito Federal

Serviço
Departamento de Serviços

Denominação

CargolFunção

1
2
1
1
1
3

Presidente
Auxiliar
Secretário-Geral
Chefe

3
5

Gerente de Projeto

101.4
101.3

Supervisor de
Programa
Chefe

101.2
101.1

Diretor
Gerente de

Programa

Serviço

1

Secretaria de Tecnologia Industrial

1
1
3
1
1

Gabinete
Departamento de Política Tecnológica

Secretário
Chefe

Diretor
Gerente de
Programa

2
1
Departamento de Articulação
Tecnológica

Conselho Nacional das Zonas de
Processamento
Secretaria-Executiva

NEIDASJ
FG

Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

1
2

Diretor
Gerente de
Programa

2
1

Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

101.4
102.1
101.3
101.1
101.5

101.6
101.4
FG-1
101.5
101.4
101.3
101.2
101.5
101.4
101.3
101.2

1
1
1
2
1
1

Secretário Executivo
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1

Coordenador-Geral

Divisão

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Normas e
Planejamento
Divisão

1
1

Coordenador-Geral

Serviço

Coordenação-Geral de Análise e
Acompanhamento de Projetos

Chefe
Chefe
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ANEXO II
b)

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Código
DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

DAS
Unitário
6,52

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Situação Atual

Situação Nova

Valor Total

Qt.

Valor Total

5
23
56
49
70
52

32,60
113,62
172,48
60,76
77,70
52,00

5
20
53
48
81
52

32,60
98,80
163,24
59,52
89,91
62,00

1
4
8
9
25

4,94
12,32
9,92
9,99
25,00

1
6
8
17
23

4,94
18,48
9,92
18,87
23,00

Qt.

Subtotall (+)

-

302

571,33

314

571,28

FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24

9,61

0,19

31
30
37

7,03

64
30
37

19,84
7,20
7,03

Subtotal 2 (+)

-

98

23,84

131

34,07

1,11

11
2
8

12,21
6,16
8,88

27,25
10,23
10,23

-

-

ValorTotal

Qt

Valor Total

14,82
9,24
1,24
2,00

-

-

7,20

Cargos Remanejados
do Mare
para o MICT

DAS 101.2
DAS 102.4
DAS 102.2

3,08
1,11

Subtotal3 (+)

-

21

FG-l
Subtotal4 (+)

0,31

-

33
33

Cargos Remanejados

DAS
Unitário

Qt

doMICT
para o Mare

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 102.1

4,94
1,00

3
3
1
2

Subtotal5(-)

-

9

27,30

-

-

Total Geral

-

445

605,35

445

605,35

(1+2+3+4-5)

3,08
1,24

-
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DECRETO N" 1.758, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Ativa o Comando de DefesaAeroespacial
Brasileiro (ComdabraJ deque trata o Decreto
Reservado n'9, de 18 de março de 1980, edá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Fica ativado o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Comdabra), criado pelo Decreto Reservado n" 9, de 18 de março
de 1980, com a missão de realizar a defesa do Território Nacional
contra todas as formas de ataque aeroespacial, a fim de assegurar o
exercício da soberania no espaço aéreo brasileiro.
Art. 2" O Comdabra é um Grande Comando Combinado que, na
paz, se integra ao Ministério da Aeronáutica, subordinando-se ao
Comandante-Geral do Ar (Comgar) e, quando em situação de conflito,
subordina-se diretamente ao Comandante Supreino.
Art. 3" O Comdabra tem sede em Brasília.
Art. 4" Fica o Ministro de Estado da Aeronáutica autorizado a
baixar os atos complementares necessários à execução deste decreto.

Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se o parágrafo único do art. 3"e o art. 4",ambos
do Decreto Reservado n" 9, de 18 de março de 1980, e o Decreto
Reservado n" 10, de 18 de março de 1980.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lelio Viana Lobo
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO N" 1.759, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Aprova o Regulamento do Comando de
Defesa Aeroespacial Brasileiro e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica aprovado o Regulamento do Comando de Defesa
Aeroespacial Brasileiro (Comdabra), que com este baixa, assinado
pelo Miuistro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2" Fica o Miuistro de Estado de Aeronáutica autorizado a
aprovar o Regimento Interno do Comdabra.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revoga-se o Decreto n" 97.600, de 31 de março de 1989.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lelio Viana Lobo
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO N"1.760, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Fixa o valor absoluto do limite global
das deduções do Imposto de Renda devido,
relativas a doações e patrodnios em favor de
projetos culturais e incentivos à atividade
audiovisual.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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no parágrafo único do art. 6°da Lei nO 8.849, de 28 de janeiro de 1994,
com a redação dada pelo art. 2° da Lei nO 9.064, de 20 de junho de
1995,
DECRETA:

Art. 1° O valor absoluto do limite global das deduções do Imposto de Renda devido, relativas às doações ou aos patrocínios em favor
de projetos culturais de que trata o art. 26 da Lei nO 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e aos incentivos à atividade audiovisual previstos
no art. 1° da Lei nO 8.685, de 20 de julho de 1993, é fixado, para o
ano-calendário de 1996, em R$100.000.000,00 (cemmilbões de reais).
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Weffort

DECRETO Nº 1.761, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a redução do Imposto de
Importação para os produtos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Definições

Art. 1s Para os fins deste decreto, consideram-se:
I - Bens de Capital: máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
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lhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
apare ti'VOS acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporespec,
ao ativo permanent e,'
ra dos
II - Insumos: matérias-primas, partes, peças, componentes,
'untos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos;
co1\l
In - Veículos de Transporte: veículos de passageiros e de uso
, to jipes caminhonetas, furgões, pick-ups, veículos de transporte
:':n~rcadorias de q~alquer capacidade, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais, e caminhões-tratores;
IV - Beneficiários: empresas montadoras e fabricantes de:
a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais, e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadei-

ras;

f>

carroçarias para veículos automotores em geral;

g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de

mercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores;
V - Autopeças: produtos relacionados na alínea h do inciso
anterior;
VI - Montadoras de Yetculos: empresas montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alínea a a c do inciso IV;
VII - Exportações Indiretas: vendas a empresas comerciais
exportadoras, inclusive as constituídas nos termos do Decreto-Lei
nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e as exportações realizadas
por intermédio de subsidiárias integrais;
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VIII
Exportações Adicionais: observado o Teto, o valor COr_
respondente a:
a) vinte por cento sobre o valor FüB da exportação dos produtos
relacionados nas alíneas a a h do inciso IV, de fabricação própria;
b) cem por cento em 1996 e 1997, 95% em 1998 e setenta por
cento em 1999 do valor FüB da importação de ferramentais novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes.e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente;
c) 140% em 1996, 120% em 1997, 95% em 1998 e setenta por
cento em 1999, das aquisições de Bens de Capital fabricados no País;

IX -

Teto: limite máximo pelo qual os valores relativos às

alíneas b e c do inciso anterior poderão, em conjunto, ser considerados
Exportações Adicionais, correspondente a 37% das Exportações Liqui.

das, realizadas em cada ano calendário, deduzidas as Exportações
Adicionais, podendo a diferença entre o valor correspondente ao Teto
e O valor das Exportações Adicionais ser utilizada nos anos subseqüentes, sem prejuízo do Teto, em cada ano-calendário;
X - Exportações Líquidas: valor FüB das exportações dos
produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV, adicionado às
Exportações Indiretas e às Exportações Adicionais, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) O valor da comissão paga ou creditada a agente ou repre-

sentante no exterior;

c) as exportações sem cobertura cambial;
XI - Índice Médio de Nacionalização: proporção entre o valor
de aquisição de Insumos produzidos no País apurada em relação ao
valor total de aquisição de Insumos, sem impostos, utilizados na
produção global de cada Beneficiário, em cada ano-calendário;
XII -

Newcomers:

a) Beneficiários que venham a se instalar no País;
b) linhas de produção novas e completas, adicionaís às existentes, que impliquem acréscimo de capacidade instalada dos Beneficiários, aqui definidas como aquelas que introduzam no País modelo
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-

'<o dos produtos relacionados nas alíneas a a e do inciso IV, ou

~.::m1ia nova de modelos, com investimentos em conjunto completo de

ferramentais novos para confecção de nova carroçaria;
c) as fábricas novas dos Beneficiários;
XIII - Importações Diretas: compras do exterior realizadas
pelas próprias Montadoras de Veículos;
XIV - Importações Indiretas: compras realizadas de acordo
com instruções expedidas em ato conjunto dos Ministros de Estado
da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo, por intermédio
de empresas comerciais exportadoras, inclusive as constituídas nos
termOS do Decreto-Lei n" 1.248, de 1972.
CAPÍTULOn
Da Habilitação

Art. 2º A fruição do Imposto de Importação às alíquotas redu'
zidas de que trata este decreto depende de habilitação.
§ 1e Somente poderá habilitar-se a empresa que comprovar a
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais.
§ 2º As empresas fabricantes de Autopeças poderão habilitar-se
à fruição do Imposto de Importação às alíquotas reduzidas de que
trata este decreto desde que comprovem que mais de cinqüenta por
cento do respectivo faturamento líquido anual é decorrente da venda
de produtos destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV do art. 1º ou ao mercado de
reposição de Autopeças.

§ 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão, em ato conjunto, as normas e
procedimentos para a habilitação a que Se refere o caput deste artigo.
CAPÍTULO III
Das Reduções do Imposto de Importação

Art. 3º Observado o disposto no artigo anterior, os Beneficiários
poderão importar, até 31 de dezembro de 1999:
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I - Bens de Capital, com redução de noventa por cento do
Imposto de Importação; e
II - Insumos, com redução do Imposto de Importação de:
a) 85% em 1996;
b) setenta por cento em 1997;
c) 55% em 1998;
d) quarenta por cento em 1999.
Parágrafo único. A redução prevista neste artigo não poderá
resultar pagamento de Imposto de Importação em valor inferior ao
que seria devido mediante aplicação de uma alíquota ad valorem de
dois por cento.

Art. 4· As Montadoras de Yetculos poderão realizar Importações
Diretas ou Indiretas, até 31 de dezembro de 1999, de Veículos de
Transporte com redução de cinqüenta por cento do Imposto de Importação.
Parágrafo único. A redução prevista neste artigo não poderá
resultar pagamento de Imposto de Importação em valor inferior ao
que seria devido mediante aplicação da alíquota correspondente
constante da Tarifa Externa Comum.
CAPÍTULüIV
Das Proporções e Limite

Art. 5· A proporção entre as aquisições de Bens de Capital
produzidos no País e as importações de Bens de Capital com redução
do Imposto de Importação deverá ser, no míuimo, por ano calendário,
de um por um até 31 de dezembro de 1997, e de um e meio por um a
partir de 1· de janeiro de 1998.
Parágrafo úuico. A proporção a que se refere o caput deste artigo
poderá ser alterada por acordo entre as entidades de classe representativas da indústria brasileira de bens de capital e a empresa
interessada, homologado pelo Miuistério da Indústria, do Comércio e
do Turismo.
Art. 6· A proporção entre as aquisições de matérias-primas
produzidas no País e as importações de matérias-primas com redução
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do Imposto de Importação deverá ser, no mínimo, por ano calendário,
de U1Il por um.
Art. 7' O valor total FOB das importações de matérias-primas
dos produtos relacionados nas alineas a a h do inciso IV do art. 1',
erocedentes e originários de países-membros do Mercosul, adicionado
~s importações de Insumos e Veículos de Transporte com redução do
Imposto de Importação, não poderá exceder, por ano-calendário, ao
das Exportações Líquidas.
Parágrafo único. Será admitida, até 31 de dezembro de 1998,
variação de até dez por cento, para mais ou para menos, na proporção
a que se refere o caput deste artigo, para utilização ou compensação
no ano calendário imediatamente seguinte.

Art. 8' O valor total FOB das importações de Autopeças com
redução do Imposto de Importação não poderá exceder, por anocalendário, a dois terços do das Exportações Líquidas.
Art. 9' No caso de Newcomers, as proporções a que se referem
os arts. 5' a 8' serão calculadas tomando-se por base um período de
três anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data do
primeiro desembaraço aduaneiro das importações com redução do
Imposto de Importação de Insumos ou de Veículos de Transporte e 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano-calendário.
Art. 10. O Índice Médio de Nacionalização deverá ser, no minimo, de sessenta por cento, em cada ano-calendário.
§ l' Os Insumos procedentes e originários dos países membros
doMercosul, cujos valores sejam compensados com exportações.serão
considerados produzidos no País para efeito de apuração do Indice
Médio de Nacionalização.
§ 2' O disposto no caput deste artigo somente será exigido para
as Newcomers a partir do terceiro ano, a contar da data de inicio de
produção dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV do
art.1'.

Art. 11. As empresas fabricantes de Autopeças, que as exportarem para empresas controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do
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inciso IV do art. 1', instaladas no País, poderão transferir para estas
o valor das Exportações Líquidas relativo àqueles produtos, desde qus
a exportação tenha sido intermediada pela montadora ou fabricante
nacional.
Art. 12. Em caso de concentração de importações que prejudique a produção nacional ou na sua iminência, o Ministério da Indús,
tria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais
à importação de Bens de Capital e de Insumos com redução do Imposto
de Importação.
CAPÍTULüV
Das Penalidades

Art. 13. A inobserváncia ao disposto neste decreto sujeitará o
Beneficiário ao pagamento de multa de:
I - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Bens de Capital com redução do Imposto de Importação, em caso da
não observáncia das proporções estabelecidas no art. 5';
II - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Bens de Capital com redução do Imposto de Importação quando não
atendidos os limites adicionais estabelecidos de acordo com o art. 12;
III - sessenta por cento sobre o valor FüB das importações de
matérias-primas com redução do Imposto de Importação quando não
observada a proporção fixada no art. 6';
IV - sessenta por cento sobre o valor FüB das importações de
matérias-primas com redução do Imposto de Importação que não
atenderaos limites adicionais estabelecidos de acordo com o art. 12;
V - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Insumos com redução do Imposto de Importação, em caso da não
observância do Índice Médio de Nacionalização;
VI - 120% sobre o valor FüB das importações de Insumos e
de Veículos de Transporte com redução do Imposto de Importação
quando não atendida a proporção estabelecida no art. 7';
VII - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Autopeças com redução do Imposto de Importação que não atender à
proporção estabelecida no art. 8'.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 14. As importações e aquisições de que trata este decreto
serão consideradas realizadas, conforme o caso, por ocasião:
I

do desembaraço aduaneiro; ou

II -

da incorporação ao ativo imobilizado dos Beneficiários.

Art. 15. Para os fins do disposto neste decreto serão considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América, adotandose para conversão a taxa cambial média de compra do segmento de
taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, à data do
faturamento.
Art. 16. Permanecem em vigor as regras de origem estabelecidas pelo Decreto n" 1.568, de 21 de julho de 1995, e demais legislações
aplicáveis.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Frederico Álvares
José Serra

DECRETO N· 1.762, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a inscrição dos restos a
pagar do exercício de 1995, no âmbito do
Poder Executivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

6044
DECRETA:
Art. l' Somente poderão ser inscritos em restos a pagar do
exercício de 1995, no âmbito do Poder Executivo, os vslores dos
empenhos liquidados até 29 de dezembro de 1995.
§ l' O disposto no caput deste artigo não se aplica às despesas:
a) relativas a subprojetos não incluídos no projeto de lei orçamentária da União para 1996;
b) à conta de dotações orçamentárias decorrentes de projetos de
leis aprovados pelo Congresso Nacionsl no mês de dezembro de 1995.
§ 2' As despesas eventuslmente em fase de execução em 29 de
dezembro não liquidadas ou excepcionadas nos termos do parágrafo
anterior deverão ser empenhadas à conta do orçamento de 1996.
§ 3' Serão canceladas as inscrições em restos a pagar das despesas compreendidas no § l' que não sejam liquidadas até 31.1.1996.
Art. 2' As unidades seccionais do sistema de controle interno
deverão verificar, no exercício de 1996, o cumprimento do disposto
neste decreto, determinando a reversão dos registros indevidos, bem
como, se cabível, a responsabilização dos gestores.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

DECRETO N' 1.763, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera alíquota do Imposto de Importação incidente sobre os produtos que relaciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 153, § 1', da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto
n" 350, de 21 de novembro de 1991, e no art. 3' da Lei n' 3.244, de 14
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-de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei
o. 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei n" 8.085, de 23 de
outubro de 1990,
DECRETA:

Art. 1· Será de setenta por cento, a partir de 1· de janeiro de
1996, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação incidente sobre
OS seguintes produtos, constantes da Lista de Exceção à Tarifa
Externa Comum, de que tratam os Decretos n·s 1.343, de 23 de
dezembro de 1994, 1.471, de 27 de abril de 1995, e 1.490, de 15 de
maio de 1995, classificados nos códigos tarifários da NCM:
8703.21.00, 8703.22.10, 8703.22.90, 8703.23.10, 8703.23.90,
8703.24.10,8703.24.90,8703.31.10,8703.31.90, 8703.32.10, 8703.32.90,
8703.33.10,8703.33.90,8703.90.00,8704.21.10, 8704.21.90, 8704.31.10,
8704.31.90,8711.10.00,8711.20.10,8711.20.20, 8711.20.90, 8711.30.00,
8711.40.00,8711.50.00,8711.90.00 e 8712.00.10.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

DECRETO NO 1.764, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF),
incidente sobre as operações de crédito que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1· da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 1·, parágrafo único, e 7· da Lei n· 8.894,
de 21 de junho de 1994,
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DECRETA:

Art. 1° As alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF),
estabelecidas no item 1 do Título 4, Capítulo 4, Seção 5, do Regula_
mento anexo à Resolução nº 1.301, de 6 de abril de 1987, do Conselho
Monetário Nacional, passam a ser as seguintes:
I - nas operações previstas nas alíneas a-I, d, e, h-I e m-I do
item 1 do Título 4, Capítulo 4, Seção 4, do Regulamento a que se refere
o caput deste artigo, em que o mutuário seja:
a) pessoa física: 0,0328%;

b) pessoa jurídica: 0,0041%;

II - nas operações previstas nas alíneas a-lI, i, m-1I e s-1I do
item 1 do Título 4, Capítulo 4, Seção 4, do Regulamento a que se refere
o caput deste artigo, em que o mutuário seja:
a) pessoa física: 0,0328% ao dia;
b) pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

III - nas operações previstas nas alíneas a-lIl, i, h-lI e m-1I1
do item 1 do Título 4, Capítulo 4, Seção 4, do Regulamento a que se
refere o caput deste artigo, em que o mutuário seja:
a) pessoa física: 12%;

b) pessoa jurídica: 1,5%;

IV - nas operações previstas nas alíneas a-IV, j e I do item I
do Título 4, Capítulo 4, Seção 4, do Regulamento a que se refere o
caput deste artigo: 1% ao mês, observada a alíquota máxima de 12%,
aplicável às operações com prazo igual ou superior a 12 (doze) meses;
V - nas operações previstas na alínea a-V do item 1 do Título
4, Capítulo 4, Seção 4, do Regulamento a que se refere o caput deste
artigo: 1%;
VI - nas operações previstas nas alíneas c e g do item 1 do
Título 4, Capítulo 4, Seção 4, do Regulamento a que refere o caput
deste artigo, com qualquer prazo, em que o mutuário seja:
pessoa física: 0,0328% ao dia;
b) pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

a)
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VII - nas operações previstas nas alíneas b e s-I do item 1 do
Títolo 4, Capítulo 4, Seção 4, do Regulamento a que se refere o caput
deste artigo, em que o mutuário seja:
a) pessoa física:

1. com prazo de até 364 dias: 0,0328% ao dia;
2. com prazo igual ou superior a 365 dias: 12%;
b)

pessoa jurídica:

1. com prazo de até 364 dias: 0,0041% ao dia;
2. com prazo igual ou superior a 365 dias: 1,5%.

Art. 2º Fica reduzida a zero a alíquota do imposto incidente
nas operações de crédito efetuadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e por seus agentes
financeiros, com recursos daquele banco ou de fundos por ele
administrados.
Art. 3º O disposto nos arts. 10 e 2º aplicar-se-á às operações
contratadas a partir de 10 de janeiro de 1996.
Art. 4ºFica mantida a alíquota de 0,5% ao mês, observado o
limite máximo de 6%, aplicável às operações com prazo igual ou
superior a 12 meses, incidente sobre operações de financiamento
para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja
pessoa física.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro de 1996, os
Decretos nOs 985, de 12 de novembro de 1993, e 1.618, de 5 de setembro
de 1995.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 1070
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
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DECRETO N" 1.765, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a vigência das Resoluções

do Grupo Mercado Comum e das Decisões do
Conselho do Mercado Comum que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando o que
dispõe o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre
a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República
do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, firmado em Assunção, em 26 de março de 1991, cujo texto foi aprovado pelo Decreto
Legislativo n" 197, de 1991, e ratificado pelo Decreto n" 350, de 21 de
novembro de 1991,
DECRETA:

Art. 1" Passam a viger no território nacional os textos das
Decisões aprovadas na VII Reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), realizada na cidade de Ouro Preto (MG), nos dias 16
e 17 de dezembro de 1994, e das Resoluções aprovadas na XVI
Reunião do Grupo Mercado Comum (GMC), realizada nos dias 14
e 15 de dezembro de 1994, apensas por cópia a este decreto e a
seguir relacionadas:
I -

Decisões n"s.:

a) 16/94 - Norma de Aplicação sobre Despacho Aduaneiro de
Mercadorias;

b) 17-94 -Norma de Aplicação sobre Valoração Aduaneira das

Mercadorias;

c) 18/94 - Norma de Aplicação Relativa ao Regime de Bagagem
no Mercosul; e
d) 26/94 - Norma de Tramitação de Decisões, Critérios e Opiuiões de Caráter Geral sobre Classificação Tarifária de Mercadorias;

II -

Resoluções n"s.:

a) 111194- Recursos Financeiros e Humanos Necessários para
o Funcionamento dos Controles Integrados de Fronteiras;
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b) 115/94 -

Regime Especial Destinado ao Material Promo-

cional;
c) 116/94 - Norma sobre Mercadorias Carregadas em Distintas
Aduanas do País de Partida com um Mesmo MICIDTA e na Mesma
Unidade de Transporte;
d) 117/94 - Norma sobre a Operação Aduaneira para o Transporte de Correspondência e Encomendas em Onibus de Passageiros
de Linha Regular, Habilitados para Viagens Internacionais;
e) 118/94 - Lista Positiva de Produtos que Não Devem Ser
Submetidos a Nenhuma Intervenção Fitossanitária;
fJ 127/94 - Horário nos Dias Úteis de Segunda a Sexta-Feira
nos Pontos de Fronteira; e
g) 131/94 - Norma Relativa à Circulação de Veículos Comunitários do Mercosul de Uso Particular Exclusivo dos Turistas.
Art. 2' O Ministério da Fazenda expedirá as normas complementares necessárias à aplicação dos referidos atos.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulZen Parente

o anexo está publicado no DO de 29.12.1995, págs. 22649/22661.

DECRETO N' 1.766, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6Q52, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, oriundos de órgãos extintos da Adm],
nistração Pública Federal, os cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores (DAS) a seguir especificados:
I - dois DAS 101.5, um DAS 101.4 e um DAS 101.1, para a
Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo;
II - um DAS 101.4, para o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI);
III - um DAS 101.4, para o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inrnetro).
Art. 2Q Ficam remanejados para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
I - um DAS 101.3, do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI);
II - um DAS 101.3, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inrnetro).
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Frederico Álvares
Angela Maria Santana Carvalho
DECRETO NQ 1.767, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Altera a Nomenclatura comum do Mercosul e as aliquotas do Imposto de Importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1Q, da constituição, tendo
(*) Este decreto e os anexos a que se refere estão publicados em Suplemento ao

de 29.12.96, págs. 001/124.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

no

6051
III vista

o Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de

~1 de novembro de 1991, e a Resolução nº 36/95 do Grupo Mercado

Comum, relativa às emendas à Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, e observado o
disposto no ~. 3º da .Lei nº 3.244, de 14 ~e :gosto de 1957, com as
modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n- 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA;

Art. 1º A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e as' alíquotas do Imposto de Importação, que compõem a Tarifa Externa
Comum (TEC), passam a vigorar na forma do Anexo I a este decreto.
Art. 2º A Lista de Exceção à TEC e respectivas alíquotas do
Imposto de Importação, passa a vigorar com os códigos, mercadorias
e cronograma de convergência do Anexo II ao presente decreto.
Art. 3º As exceções à TEC, de que trata o artigo 2º do Decreto
nº 1.471, de 28 de abril de 1995, passam a vigorar conforme Anexos
Ill-A e IlI-B deste decreto.
§ 1º Após 28 de abril de 1996, os produtos relacionados nos
Anexos IlI-A e IlI-B ficarão sujeitos às alíquotas constantes da TEC,
indicadas no Anexo I, ou da respectiva Lista de Exceções, se nela
estiverem incluídos, de que trata o Anexo lI, deste decreto.
§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda poderá substituir os
produtos e alterar as respectivas alíquotas do Imposto de Importação
constantes do Anexo IIl-A, bem como alterar as alíquotas do Imposto
de Importação dos produtos constantes do Anexo IIl-B.
Art. 4º O Regime de Adequação Final à União Aduaneira do
Mercosul e respectivo cronograma de desgravação tarifária para as
mercadorias procedentes e originárias da Argentina, do Paraguai e
do Uruguai, observado o disposto no Decreto nº 1.568, de 21 de julho
de 1995, passa a vigorar de acordo com o Anexo IV a este decreto.
Parágrafo único. Para as mercadorias incluídas neste Regime,
ficam mantidas as eventuais preferências outorgadas pelo Brasil no
Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica nº 2, entre
Brasil e Uruguai, no Acordo de Alcance Parcial de Complementação
nº 14, entre Brasil e Argentina,e no Acordo Regional de Abertura de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2);5795-6052, dez. 1995.
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Mercados em favor do Paraguai (Acordo n" 3), de acordo com o disposto
no Decreto n" 1.186, de 13 de julho de 1994, Decreto n? 1.393, de 10
de fevereiro de 1995, e Decreto n"99.787, de 10 de dezembro de 1990,
respectivamente.
Art. 5" A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) será adotada como nomenclatura única nas operações de comércio exterior.
Art. 6" As preferências e consolidações tarifárias objeto de compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito de negociações tarifárias
internacionais continuam em vigor nos termos do que neles se estipulou, observada a legislação pertinente.
Art. 7" O Ministro de Estado da Fazenda poderá alterar as
alíquotas do Imposto de Importação nos casos de criação de «ex>,
relativos a bens de capital e a partes, peças e componentes dos
produtos da Seção XVII, da TEC, nos termos da legislação pertinente.
Art. 8" Este. decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de I" de janeiro de 1996.
Art. 9" Ficam revogados os Decretos nOs 1.343, de 23 de dezembro de 1994, 1.471, de 27 de abril de 1995, 1.490, de 15 de maio de
1995, 1.550, de 7 de julho de 1995, 1.678, de 18 de outubro de 1995,
1.724, de 4 de dezembro de 1995 e 1.763, de 26 de dezembro de 1995.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Frederico Muares

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):5795-6052, dez. 1995.

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao OrçamentoFisca1 da Uniõo crédito
suplementar 1W valor de R$1.000.000,OO, em

favor do extinto Ministério do Bem-Estar
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a'
autorização contida no art. 6", inciso Il, da Lei n" 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do extinto Ministério do Bem-Éstar Social, crédito suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
11 deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2J:6053·6258, dez. 1995.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 6.12.1995, pág. 20042.

(2) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 500. 000, 00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995.
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
constante do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 6.12.1995, pág. 20042.
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(3) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associação do Coração e Diagnósticos Especiais
(Acorde), com sede na Cidade de Brasília
(DF), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do seu regulamento, aprovado pelo Decreto n' 50.517, de 2 de maio
de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação do Coração e Diagnósticos Especiais (Acorde),
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do
CGC n' 01.263.979/0001-53 (Processo MJ n' 16.484/95-46);
Associação Hospital Belizário Míranda, com sede na Cidade de
Lajinha, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n' 21.073.234/000139 (Processo MJ n' 8.722/94-96);
Associação Nacional de Rádio e Televisão, com sede. na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora
do CGC n' 00.319.883/0001-05 (Processo MJ n?4.356/95-11);
Fundação Assistencial da Criança e do Adolescente, com
sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, portadora do
CGC n' 63.441.703/0001-75 (Processo MJ n' 11.433/95-28);
Instituto C&A de Desenvolvimento Social, com sede na Cidade
de Barueri, Estado de São Paulo, portador do CGC n 59.053.991/000113 (Processo MJ n' 3.519/95-96);
Lar da Criança Padre Cícero, com sede na Cidade de 'I'aguatinga,
Distrito Federal, portador do CGC n? 00.574.442/0001-41 (Processo
MJ n' 1.012/95-43);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6ü53-6258, dez. 1995.
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Mitra da Diocese de Novo Hamburgo, com sede na Cidade de
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
nº 90.831.660/0001-07 (Processo MJ nº 12.457/94-41);
Serviço de Obras Sociais,com sede na Cidade de Campos dos Goyta.
cazes, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC nº 28.870.830/0001-99
(Processo MJ nº 7.523/93-43).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(4) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, cré-

dito suplementar no valor de R$1.302.000,OO,
para reforço de dotações consignadas rw vigen-

te orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso lI, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União (Lei nº 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 1.302.000,00 (um
milhão, trezentos e dois mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recuros necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1995, pág. 20.246.

(5) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 1.053.108,00, para reforço de dotações
consignadas no orçamento vigente.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 84, ínciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q inciso I, alínea a, da Lei nQ 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que
trata a Lei n Q 8,980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 1.053.108,00 (um milhão, cinqüenta e três mil, cento e oito
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo 11 deste decreto, nos montantes
especificados.
Q

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 8.12.1995. pãgs. 20.246/20247.

(6) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.985.000,00,
para reforço de dotações consignadas TW vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n'
8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no valor de R$ 2.985.000,00 (dois milhões, novecentos
e oitenta e cinco mil reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações, na forma do
Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio AmCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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biente e dos Recursos Naturais Renováveis, na forma do Anexo IH
deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1995, pág. 20247/20248.

(7) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 158.108,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.133, de 27 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 158.108,00 (cento e cinqüenta e oito mil,
cento e oito reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 3º Em decorrência da presente autorização fica alterada a
receita do Ministério da Justiça na forma do Anexo 11 deste decreto,
no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995: 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1995, pág. 20248.

(8) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a descentralização da administração dos portos, hidrouias e eclusas
que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV e VI da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e nos arts. 4º e 20 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Ministério dos Transportes autorizado a prorrogar, até 31 de dezembro de 1996, os atuais convênios de descentralização às companhias docas federais ou às Unidades Federadas, a
execução das atividades de administração dos portos, hidrovias, eclusas e serviços a que se refere o art. 1º do Decreto nº 99.475, de 24 de
agosto de 1990.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(9) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os pedidos de vista pertinentes a processos submetidos à deliberação
dos Conselhos Deliberativos das Superintendências- do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) e da Amazônia (Sudam) e do Conselho de Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus (Suframa),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
-"ere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

lhe COIl-"

DECRETA:

Art. 1Q É facul!ad? aos Conselheir?s dos Conselhos Deliberatidas SuperintendenClas do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
e d: Amazônia (Sudam) e do Conselho de Administração da Superin~ dência da Zona Franca de Manaus (Suframa) pedir vista de
nalquer matéria da pauta, desde que o façam antes de iniciado o
~~ocesso de votação, indicando os aspectos que serão objetos de
análises.
Parágrafo único. A concessão do pedido de vista será feita, de
forma automática, pelo membro do conselho que estiver presidindo a
reunião.

Art. 2Q O conselheiro ou conselheiros que tenham formulado
pedidos de vista deverão apresentar seus votos, fundamentados por
escrito, até quinze dias após a respectiva concessão de vista, indicandose a matéria deve ser aprovada, rejeitada, reformulada ou retirada
de pauta.
§ 1Q A Secretaria Executiva do Conselho distribuirá os votos a
que se refere o caput deste artigo a todos os conselheiros até cinco dias
úteis antes da subseqüente reunião ordinária do conselho.
§ 2Q O conselheiro ou conselheiros, aos quais tiver sido concedido vista, que não apresentarem seus votos por escrito no prazo fixado
no caput deste artigo não terão seus votos considerados pelo conselho
por ocasião da análise das matérias alvo dos pedidos de vista.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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§ 3' É vedado a qualquer conselheiro, pedir vista de matéria
que já tenha tido sua discussão e votação adiadas em função de pedido
de vista efetuado em reunião anterior.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Fica revogado o Decreto de 30 de julho de 1992, que
dispõe sobre os pedidos pertinentes a processos submetidos à deliberação dos Conselhos Deliberativos da Sudene e Sudam e do Conselho
de Administração da Suframa.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

(lO) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade Matogrossense de Ciências Contábeis e Administrativas, com sede na Cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6', da Lei n'
9.131, de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto n' 1.303, de 8 de
novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n? 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo n'23020.000199/9063, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. I' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade Matogrossense de
Ciências Contábeis e Administrativas, mantida pelo Instituto CuiaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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bano de Educação, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(11) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis das Faculdades 8PEI,
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, 62 , da Lei
n" 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 15 do Decreto n2 1.303, de 8 de
novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n 2 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo n" 23025.001152/9086, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pelas Faculdades SPEI, mantidas pela
Sociedade Paranaense de Ensino e Informática, com sede na Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(12) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilita_
ção Engenharia de Produção Mecânica do
curso de Engenharia da Escola de Engenharia Mauá, com sede na Cidade de São Caeta-

no do Sul (SP), Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6°, da Lei
n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto nO 1.303, de 8
de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto nO 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo nO 23001.001115/90_
19, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da habilitação Engenharia de Produção Mecânica do curso de Engenharia, a ser ministrada em São Caetano do Sul (SP), pela Escola de Engenharia Mauá,
mantida pelo Instituto Mauá de Tecnologia, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(13) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento da habilitação em Biologia da Faculdade de Filosofia.
Ciências e Letras de Registro, com sede na

Cidade de Registro, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto nos
arts. 47 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6° da Lei nO 9.131,
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de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto n" 1.303, de 8 de novembro
de 1994, na redação dada pelo Decreto ~. 1.334, de 8 de dezembro de
1994 e conforme consta do Processo n- 23033.000661J90-47, do Ministério da Educação e do Desporto,

DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Biologia licenciatura plena, do Curso de Ciências, a ser ministrada pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Registro, mantida pela
Sociedade de Cultura e Educação do Litoral Sul, com sede na Cidade
de Registro, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(14) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências da Faculdade de Educação de Porto
Velho, com sede na Cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6·, da Lei
n. 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto n· 1.303, de 8
de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n· 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo n· 23001.000917/8699, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências,
comhabilitação em Biologia, licenciatura plena, a ser ministrado pela
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Faculdade de Educação de Porto Velho, mantida pelo Instituto Porto
Velho de Educação e Cultura, com sede na Cidade Porto Velho, Estado
de Rondônia.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(15) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Itararé,
com sede na Cidade de Itararé, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6º, da Lei
nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto nº 1.303, de 8
de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n" 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo nº 23001. 000563/9012, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1e Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Itararé, mantida pela Associação Itarareense de
Ensino, com sede na Cidade de Itararé, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(16) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas do Centro Educacional
La Salle de Ensino Superior, com sede na
Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do

Sul.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
onfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
~os arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6', da Lei
n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto n' 1.303, de 8
de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n' 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo n' 23001.000248/9419, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1a Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Econômicas, a ser ministrado pelo Centro Educacional La Salle de
Ensino Superior, mantido pela Sociedade Porvir Científico, com sede
na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(17) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Educação Artística da Faculdade de Estudos
Sociais de Barra do Garças, com sede na
Cidade de Barra do Garças, Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6º, da Lei
nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto nº 1.303, de 8
de novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto nº 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo nº 23020.000179/9056, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Educação
Artística, licenciatura plena, com habilitação em Artes Plásticas, a
ser ministrado pela Faculdade de Estudos Sociais de Barra do Garças,
mantida pelo Centro de Ensino Superior de Barra do Garças, com
sede na Cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(18) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel urbano, com benfeitorias, que menciona, destinado à Justiça
Federal de lI!. Grau da lI!. Região, com sede
em Brasília (DF) - Seção Judiciária do Estado do Goiás.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5º, inciso XXIV, da
Constituição, combinados com os arts. 5º, alínea h, e 6º do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, e tendo em vista o que constado Processo nº 19.47119519, do Ministério da Justiça,
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DECRETA:

Art l' É declarado de utilidade pública, para fins de desapro. - o.o lote de terras n' 17 da Quadra 34, Rua 20, zona residencial,
§n~~c~ntral, na Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, com
e de 499 80m2 (quatrocentos e noventa e nove vírgula oitenta
áre~os quadrados), medindo ll,90m (onze vírgula noventa metros)
:r.,efrente para a Rua 20; ll,90m (onze vírgula nove,;ta metros) de
fundos com o lote 30, da Rua 19; 42,OOm (quarenta e dOIS metros) pe~o
lado direito com o lote 15, da Rua 20; e 42,OOm (quarenta e dOIS
etros) pelo lado esquerdo com os lotes 19, da Rua 20, e 32, da Rua
~, todos da mesma Quadra, com as seguintes benfeitorias:
I _ boxes para estacionamento de carros, medindo 165,OOm2
(cento e sessenta e cinco metros quadrados), com estrutura de madeira, cobertura de telha~ de fi;b:o ci~ento tipo.vogatex e brita eS'palh~da
no solo cuja construçao ongmária se refena a uma casa residencial,
atuarm'ente demolida, composta de alpendre, sala de jantar, sala de
visitas três quartos, corredor, copa, cozinha e banheiro, conforme a
Matríccla n' 34.228, de 30 de janeiro de 1989, no Livro 2, fl. 001, do
Cartório de Registro de Imóveis da 4' Circunscrição, Oficial Ricardo
de Castro Ribeiro;
II - um barracão, nos fundos, contendo dois quartos, sala,
cozinha e dois banheiros.
Art. 2' O imóvel de que trata o artigo anterior é de propriedade
de Jued Jabur Bittar, conforme escritura pública de compra e venda,
lavrada nas notas do 3' Tabelião de Goiânia (GO), em 25 de agosto de
1989, fls. 1611162v., do Livro n' 517, e registrada sob o n' R-3-34.228,
em 4 de setembro de 1989, no Livro 2, fl. 001v., do Cartório de Registro
de Imóveis da 4' Circunscrição, Oficial Ricardo de Castro Ribeiro.
Art. 3' A desapropriação de que trata este decreto destinar-se-á
à ampliação da Justiça Federal de l' Grau da I' Região - Seção
Judiciária do Estado do Goiás, devendo as despesas decorrentes
serem atendidas à conta das dotações orçamentárias do Tribunal
Regional Federal da I' Região, com sede em Brasília (DF).
Art. 4' Fica a Advocacia-Geral da União autorizada a promover, na forma da legislação em vigor, a desapropriação do imóvel
descrito no art. 1'.
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Art. 5º A desapropriação de que trata este decreto é declarada
de urgência, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, com a redação dada pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imissão de posse.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da independência e 107º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(19) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
fauor do Ministério da Aeronáutica e do Ministério do Exército, crédito suplementar no
valor total de R$ 4.485.420,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica
e do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor total de
R$ 4.485.420,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e vinte reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, págs. 20445/20446.

(20) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar rw valor de R$1.638.812,OO,
para reforço de dotações consignadas TW vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto "O Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 1.638.812,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e oito mil,
oitocentos e doze reais), para atender à programação constante do
AnexoI deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações, na forma do
Anexo II deste decreto.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 12.12.1995,págs. 20446/20447.

(21) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Transferências a Estados, Dis-

trito Federal e Municípios crédito suplementar no valor de R$ 588. 000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 7°, alínea a, da Lei nO 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 12 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor
de R$ 588.000.000,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação da Contribuição do Salário-Educação, referente à cota-parte estadual.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

o anexo está publicado naDO de 12.12.1995, pág. 20447.

(22) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 900. 506, 00, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social; para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 900.506,00 (novecentos mil, quinhentos e seís reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, págs. 20447/20448.

(23) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade 80cial da União crédito suplementar no valor
de R$ 1.100.000,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESiDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, pág. 20448.
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(24) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 3.690.122,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE_PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuíção que lhe
mfere o art. 84, inciso IV, da Constituíção, e tendo em vista a
~~torização c?ntida no art. 6', incisos I, alínea a, e II, da Lei n" 8.980,
de 19 dejanelrO de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor.de R$ 3.?90.1?2,OO (três milhõ~s, seiscentos e
noventa mil, cento e vmte e dois reais), para atender a programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Osrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, págs. 20448/20450.
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(25) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor do Ministério do Meio Ambiente) dos
Recurso Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 957.297,00
para reforço de dotações consignadas no vi:
gente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso Hl, alínea b, da Lei nO 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 957.297,00 (novecentos e cinqüenta e sete mil, duzentos
e noventa e sete reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro proveniente do Fundo Nacional de Meio Ambiente, ficando alterada a sua
receita, na forma do Anexo U deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, pág. 20450.
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(26) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,

créditoespecial até o limite deR$3.000.000,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 8~, inciso IV~ da Co.ns;ituíção, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1-, da Lei n- 9.135, de 28 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito especial até o limite de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da anulação parcial de dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, págs. 20450/20451.

(27) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor

da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 20.422.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuíção que lhe
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1°, da Lein" 9.137, de 28 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n? 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 20.422.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e vinte e dois mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, pág. 20451.

(28) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$185.926,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°,inciso I, alínea a, da Lei nO 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
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DECRETA:

Art. 1Q fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata a
i nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
~ cação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 185.926,00
( ~to e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais), para atender
~rogramaçãOindicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
terior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
i:,exo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, págs. 20451/20452.

(29) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União. em favor
do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 143.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a e lI, da Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e
Q
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três mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 12.12.1995, págs. 20452120453.

(30) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 1.557.146.543,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.116, de 23 de outubro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 1.557.146.543,00 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e sete milhões,
cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
te .o; decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anterioan ~ovenientes de superávit financeiro, apurado no balanço patrires, "al do exercício de 1994, indicado no Anexo II deste decreto, no
)Jlonl
)Jlontante sspecr'fi cad o.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
'da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados nó DO de 12.12.1995, pág. 20453.

(31) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Htdricoe e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 858.560,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n98.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 858.560,00 (oitocentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos
e sessenta reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, na forma do
Anexo 11 deste decreto.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Meio Ambiente,
na forma do Anexo 111 deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, pág. 20454.

(32) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
especial até o limite de R$ 14.130.708,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.136, de 28 de novembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 14.130.708,00 (quatorze milhões,
cento e trinta mil, setecentos e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação, conforme indicado no Anexo 11 deste decreto.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, pãgs. 20454120455.

(33) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao orçamento da União, em favor
do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 667.996,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
coníere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao orçamento da União (Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 667.996,00 (seiscentos e sessenta e sete
mil, novecentos e noventa e seis reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no asrtigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes
do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das Unidades Orçamentárias da Administração
indireta, conforme indicado nos Anexos IH e IV deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1995, págs. 20455/20456.

(34) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de

R$ 187.777.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso l, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1a Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
Uuião (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Miuistério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 187.777.000,00 (cento
e oitenta e sete milhões, setecentos e setenta e sete mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no no de 12.12.1995, pégs. 20456/20457.
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(35) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Atlântica
de Santos Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sorwra em onda média, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
enferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e nos
co mos do art. 62 , inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
~: 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n·50830.000557/93,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n.4 117 de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de F de
nov~mb;o de 1993, a concessão deferida à Rádio Atlântica de Santos
Ltda- pelo Decreto n? 135, de 26 de abril de 1935, renovada pelo
Decreto n· 89.007, de 16 de novembro de 19~3, cujo prazo residual da
outorga foi mantido p~l? Decreto d~ 10 de m,?"o ~e 1~91, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em onda media,
na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta
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(36) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Comunicação Social das Faculdades Integradas Santana, com sede 1UJ, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6·, da Lei
n· 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 15 do Decreto n· 1.303, de 8 de
novembro de 1994, na redação dada pelo Decreto n· 1.334, de 8 de
dezembro de 1994, e conforme consta do Processo n" 23001.000308/94_
31, do Ministério da Educação e do Desporto.
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, a ser
ministrado pelas Faculdades Integradas Santana, mantidas pelo
Instituto Santanense de Ensino Superior, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
(37) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
(Celg), a área de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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alínea c do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
nagulamentado pelo Decreto nQ 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
~ reto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n?
2.~~6, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de inst'tuição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas
Goiás S.A. (Celg), a área de terra situada na faixa de quinze
eetros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada LT Planaltina (DF) - Planaltina (GO), em 138kV, com
:rigem na subestação Planaltina (DF) e término na subestação
Planaltina (GO), localizada em Planaltina, Distrito Federal e Município de Planaltina, Estado de Goiás, necessária à passagem da
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n Q 48000.004224/93-53.
Art. 2Q Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
ÍIlspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3 Q OS proprietários da área de terra referida no art. 1Q limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão,
abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela, quaisquer atos
.que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer
construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos
próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste
decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21
dejunho de 1941, alterado pela Lei nQ 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

I
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(38) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública. para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Centrais Elétrica do Norte d~
Brasil S.A. (Eletronorte), a área de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n Q 35.851, de 16 de julho
de 1954, e no Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 dejunho de 1941, alterado
pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), a área de terra situada na faixa
variável de 4,70m a 15,00m de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão denominada Manaus l/Seringal Mirim, em 69kV, com
origem na subestação Manaus I e término na subestação Seringal
Mirim, localizada no Município de Manaus, Estado do Amazonas,
necessária à passagem da linha de transmissão, conforme projeto e
planta constantes do Processo n Q 48100.003124195-25.
Art. 2Q Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3Q OS proprietários da área de terra referida no art. 1Q
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 42 Fica a concessionária autorizada a promover, com
ecursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
r revista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclu;ive invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do
Dec;eto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

(39) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o funcionamento do Curso de
Educação Física da Faculdade de Ciências e
Letras de Bragança Paulista, com sede na
Cidade de Bragança Paulista, Estado de SêW
Paulo.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 15 do
Decreto n" 1.303, de 8 de novembro de 1994, na redação dada pelo
Decreto n"1.334, de 8 de dezembro de 1994, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Estadual de Educação de São Paulo n" 142/95, de 15 de
março de 1995, conforme consta do Processo n" 23123.001573/95-12,
do Miuistério da Educação e do Desporto.
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Educação
Física, licenciatura plena, a ser miuistrado pela Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, mantida pela Fundação Muuicipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, com sede na Cidade de
Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
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Art. 2' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza

(40) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A, a área de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alínea f do art. 5' do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A.,
a área de terra de propriedade particular, no total de 4.728,43m 2,
constituída pelos lotes 9 a 21 da Quadra 9, no Jardim 25 de Agosto,
localizada no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro, necessária à instalação da subestação denominada SETD
Washington Luiz, de acordo com o projeto e a planta constantes do
Processo n' 48100.001596/94-62.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
2
a) Lote 9 com 360,00m , de formato retangular, medindo: 12,OOm
de frente para a Rua General Gurjão; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 10; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 21 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 8;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 187(12, t.2l:6053-6258, dez. 1995.

-

6091
2

b) Lote 10 com 360,00m , de formato retangular, medindo:

12 OOm de frente para a Rua General Gurjão; 30,00m pelo lado direito
co;w.ontando com o lote 11; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 20 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 9;
2
c) Lote 11 com 360,00m , de formato retangular, medindo:
12,00m de frente para a Rua General Gurjão; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 12; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 19 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 10;
2
d) Lote 12 com 360,00m , de formato retangular, medindo:
12,00m de frente para a Rua General Gurjão; 30,00m pelo lado direito
confrontando com os lotes 13, 14 e parte do 17; 12,00m nos fundos
confrontando com o lote 18 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo
confrontando com o lote 11;
e) Lote 13 com 335,00m2 , de formato irregular, medindo: 12,00m
de frente para a Estrada de Rodagem Rio-Petrópolis; 29,00m pelo lado
direito confrontando com o lote 14; 12,50m nos fundos confrontando
com o lote 12 e finalmente 27,50m pelo lado esquerdo confrontando
com a Rua General Gmjão;

fJ Lote 14 com 358,20m2 , de formato irregular, medindo: 12,00m
de frente para a Estrada de Rodagem Rio-Petrópolis; 30,70m pelo lado
direito confrontando com os lotes 15 e 17; 12,00m nos fundos confrontando com o lote 12 e finalmente 29,00m pelo lado esquerdo confrontando com o lote 13;
2

g) Lote 15 com 367,23m , de formato irregular, medindo: 18,50m

de frente para a Estrada de Rodagem Rio-Petrópolis; 21,00m, pelo
lado direito confrontando com o lote 16; 18,50m nos fundos confrontando com o lote 17 e finalmente 18,70m pelo lado esquerdo confrontando com o lote 14;
Lote 16 com 366,00m2 , de formato irregular, medindo:
17,00m de frente para a Av. Presidente Kennedy, 22,OOm pelo lado
direito confrontando com a Rua General Argolo, 17,00m nos fundos
confrontando com o lote 17 e finalmente 21,00m pelo lado esquerdo
confrontando com o lote 15;
h)
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i) Lote 17 com 422,00m , de formato retangular, medindo:
12,00m de frente para a Rua General Argolo; 35,50m pelo lado direito
confrontando com o lote 18; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 14 e finalmente 35,50m pelo lado esquerdo confrontando com os
lotes 15 e 16;
j) Lote 18 com 360,00m2 , de formato retangular, medindo:
12,00m de frente para a Rua General Argolo; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 19; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 12 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 17;
l) Lote 19 com 360,00m2 , de formato retangular, medindo:
12,00m de frente para a Rua General Argolo; 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 20; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 11 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 18;
2
m) Lote 20 com 360,00m , de formato retangular, medindo:
12,00m de frente para a Rua General Argolo, 30,00m pelo lado direito
confrontando com o lote 21; 12,00m nos fundos confrontando com o
lote 10 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o
lote 19;
2
n) Lote 21 com 360,00m , de formato retangular, medindo:
12,00m de frente para a Rua General Argolo; 30,00m pelo lado
direito confrontando com o lote 22; 12,00m nos fundos confrontando
com o lote 9 e finalmente 30,00m pelo lado esquerdo confrontando
com o lote 20.
Art. 2º A Light - Serviços de Eletricidade S.A fica autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o art. 1º deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pelo Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito
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(41) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Restabelece o título de utilidade pública
federal.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituíção da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1Q da Lei n Q 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. 1Q do seu regulamento, aprovado pelo Decreto
nQ 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1Q São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
às seguintes instituições:
Associação dos Amigos do Teatro Muuícipal do Rio de Janeiro,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC n Q 28.247.526/0001-90 (Processo MJ n Q 15.788/9414);
Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n Q 00.417.311/000150 (Processo MJ n Q 15.773/94-47);
Associação dos Amigos do Deficiente Visual, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n Q 00.641.430/000155 (Processo MJ n" 20.553/95-71);
Associação Cristã do Lago Norte, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portadora do CGC n? 00.676.114/0001-56 (Processo
MJ n Q 20.764/95-86);
Fundação Educacional Severino Sombra, com sede na Cidade
de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n"
32.410.037/0001-84 (Processo MJ n? 24.571/95-02).
Art. 2Q As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Miuístério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
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tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5Q do Decreto
n" 50.517/61, que regulamenta a Lei n" 91/35.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

(42) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Reabilitação Evangélica,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ),
e outras entidades.
.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1Q da Lei n Q 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1Q
do seu regulamento, aprovado pelo Decreto n? 50.517, de 2 de maio
de 1961,
DECRETA:
Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Beneficente de Reabilitação Evangélica, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n Q 28.654.598/0001-51 (Processo MJ n Q 25.865/94-90);
Associação São Luiz, com sede na Cidade de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n Q 45.947.942-10
(Processo MJ n Q 13.556/93-87);
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Pinheiros, com
sede na Cidade de Pinheiros, Estado de São Paulo, portador do
CGC n Q 50.246.529/0001-68 (Processo Mj n Q 6.669/91-91);
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Serviço de Assistência Social SoA, com sede na Cidade de São João
da Boa Vista, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 59.766.709/000145 (Processo MJ nº 10.847/95-85);
Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo, com sede na Cidade de
Cruzeiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
nº 91.154.898/0001-08 (Processo MJ nº 14.768/94-71);
Vila Vicentina de Palmital, com sede na Cidade de Palmital,
Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 53.594.560/0001-88 (Processo MJ nº 15.418/93-14).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

(43) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Ribeirão
Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O vrCEePRESIDENJ'E DA REPúBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 60,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista
o que consta do Processo Administrativo nº 50830.001372193,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 1º de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Ribeirão Preto Ltda.
pela Portaria MVOP nº 565, de 19 de julho de 1953, publicada no
Diário Oficial de 26 subseqüente, renovada pelo Decreto nº 89.545,
de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial de 12 seguinte,
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cujo prazo residual foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera.
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constitnição.
. Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta

(44) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Fifom de
Itabira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Itobíra, Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53000.000149/93,
DECRETA:

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 5
de maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio Fifom de Itabira
Ltda., pelo Decreto n? 88.238, de 18 de abril de 1983, publicado em
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19 subseqüente, cujo prazo residual foi mantido pelo Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão souora em onda média, na Cidade de Itabira, Estado
de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitoição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta

(45) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço
de radiofusão sonoro em onda média, na
Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 29100.002446/89,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15 de
janeiro de 1990, a concessão outorgada à Rádio Cultura de Ribeirão
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Preto Ltda. pelo Decreto n' 65.520, de 21 de outubro de 1969,
publicado no Diário Oficial de 27 subseqüente, renovada pelo
Decreto n' 84.810, de 17 de junho de 1980, publicado no Diário
Oficial de 19 seguinte, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiofusão sonora em onda média, na Cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta

(46) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 4.620.007,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n? 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito
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suplementar no valor de R$ 4.620.007,00 (quatro milhões, seiscentos
e vinte mil e sete reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 15.12.1995, pág. 21094.

(47) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 19.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso lI, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, pág. 21094.

(48) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério das Relações Exteriores. crédito suplementar no valor de R$ 5.868.126,00,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
. autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a,da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 5.868.126,00 (cinco milbões,
oitocentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e seis reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21094/21095.

(49) DECRETO DE 14 DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Militar, crédito suplementar no valor de
R$ 5. 782.000,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 4', da Lei n' 9.130, de 23 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Superior Tribunal de Justiça e da
Justiça Militar, crédito suplementar no valor de R$ 5.782.000,00
(cinco milhões, setecentos e oitenta e dois mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, pág. 21095.
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(50) DECRETODE14DEDEZEMBRODE1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério da Administraçã~
Federal e Reforma do Estado, crédito suple_
mentar no valor de R$ 24.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

o VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da: Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, pág. 21096.
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(51) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Húlricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar TW valor de R$ 3.202.000,00,
para reforço dedotações consignadas lW vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 3.202.000,00 (três milhões, duzentos e dois mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste' decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações, na forma do
Anexo II deste decreto.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na forma do Anexo III
deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 15.12.1995, pág. 21096.
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(52) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Senado Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 9.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 15.12.1995, pág. 21097.

(53) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios dos Transportes e do
Meio ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de R$ 5.581.815,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
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confere o art. 84, inciso IV, da Constítuíção.re tendo em vista a
autorização contida na Lei n Q 9.141, de 7 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao orçamento da União (Lei n Q 8.980, de 19
de janeiro de 1995), em favor do Miuistério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 2.520.811,00 (dois milhões, quinhentos e
vinte mil, oitocentos e onze reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas próprias,
conforme indicado no Anexo H deste decreto.
Art. 3Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Miuistério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o
limite de R$ 3.061.004,00 (três milhões, sessenta e um mil e quatro
reais), para atender à programação constante do Anexo IH deste
decreto.
Art. 4Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme indicado no Anexo IV deste decreto.
Art. 5Q Em decorrência da abertura do crédito especial, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, na forma do Anexo V deste decreto.
Art. 6 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21095/21098.
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(54) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em ta.
Presidência da República e do Minie.
tério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor total de R$ 17.100.000,00,
para reforço de dotações consignadas nos
orçamentos vigentes.
Dor da

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.134, de 27 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n? 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República e do
Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor
total de R$ 17.100.000,00 (dezessete milhões e cem mil reais), para
atender às programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 15.12.1995, pãg. 21098.

(55) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza a reversão à empresa Açúcar e
AleDoIBandeirante S.A. do terreno que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Colo LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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nfere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
cOdisposto no artigo 195 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
~967, alterado pelo Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969,
DECRETA:

Art. 1º É autorizada a reversão à empresa Açúcar e Álcool
Bandeirante S.A. do terreno situado no Município de Bandeirantes,
Estado do Paraná, com área de 50 (cinqüenta) hectares, constituido
de duas glebas, de 32,16 hectares e 17,84 hectares, matriculadas sob
OS nOs 8.324 e 8.325, respectivamente, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Bandeirantes (PR), e pela mesma doado ao
Instituto do Açúcar e Alcool (IAA), através da Escritura Pública de
Doação de 19 de dezembro de 1972, lavrada no Cartório Distrital do
Cajuru, em Curitiba (PR), à fi. 71, do livro nº 138, e Escritura
pú.blica de Rerratificação da Escritura de Doação, lavrada em 14 de
maio de 1974, no livro nº 82, às fls. 5/6 do Tabelionato Agenor, da
Cidade de Bandeirantes, no Estado do Paraná, registrada no livro de
Transcrição das Transmissões nº 3-K, à fi. 91, sob o nº 9.664, no
cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bandeirantes, Estado
do Paraná, em 15 de agosto de 1974, de acordo com os elementos
constantes dos processos protocolizados no Ministério da Fazenda sob
os nOs 10980.002595/92-23 e 10980.002596/92-96.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasilia, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

(56) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio da União do imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada
pelas Leis nº" 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro
de 1978, e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o registro, em nome da Umão, do imóvel
constituido por terreno, mantido em sua posse nos últimos 50 anos, sem
qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros,
situado no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,
àAvenida Afonso Pena, slnº, com a seguinte descrição, partindo doMarco
1 com rumo SE 89°28'00", com distância de 35,50m (trinta cinco metros
e cinqüenta centímetros), chega-se ao Marco 2; partindo do Marco 2 com
rumo SE 41°11'49", com distância de 4,90m (quatro metros e noventa
centímetros), chega-se ao Marco 3; partindo do Marco 3 com rumo
SW 51°40'45" e distância de 28,15m (vinte e oito metros e quinze
centímetros), chega-se ao marco 4; partindo do Marco 4, com rumo
NW 37°33'30" e distância de 27,10m (vinte e sete metros e dez centímetros), chega-se ao Marco 1, fechando assim o caminhamento com um
perímetro de 95,50 m (noventa e cinco metros e cinqüenta centímetros).
Confrontações norte: Avenida Afonso Pena, medindo 27,10m (vinte e
sete metros e dez centímetros); sul: Supermercados Soares, medindo
28,15m (vinte e oito metros e quinze centímetros); leste: Praça sem
denominação, medindo 4,90m (quatro metros e noventa centímetros);
oeste: Hospital Infantil São Lucas, medindo 27,10m (vinte e sete metros
e dez centímetros); encerrando a área de 445,92m 2 (quatrocentos e
quarenta e cinco metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados); de acordo com os elementos constantes no processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o número 10176.000023/91-68.
Art. 2º O imóvel referido no art. 1º deste decreto pertence à
Circunscrição Judiciária do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício
da Comarca de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(57) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995

Renova a concessão da Rádio Tiradentes

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDE~E DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe confere
os art. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e nos termos do art.
f5' inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Admiuistrativo n' 50710.000733/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão deferida à Rádio Tiradentes Ltda.,
pelo Decreto n' 52.009, de 16 de maio de 1963, renovada pelo Decreto
n' 90.255, de 2 de outubro de 1984, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na: Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo úuico. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(58) DECRETO DE 18DEDEZEMBRODE 1995
Dispõe sobre a Comissão Especial criada

pelo art. 4'1 da Lei nº 9.140, de 4 dedezernbro
de 1995, que reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação, ou
acusação de participação em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a
15 de agosto de 1979.

o VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nO 9.140, de 4 de dezembro de 1995,
DECRETA:

Art. lº A sessão de instalação da Comissão Especial, de que
trata o art. 4° da Lei nO 9.140, de 4 de dezembro de 1995, far-se-á em
janeiro de 1996, mediante convocação do respectivo Presidente.
Parágrafo único. Considera-se termo inicial do prazo a que
alude o art. 8° da Lei nO 9.140, de 1995, a data da publicação, no Diário
Oficial da União, da Ata de Instalação-da Comissão.

Art. 2° A participação na Comissão Especial é considerada
como prestação de serviço público relevante, não ensejando remuneração de qualquer espécie.
Art. 3° As despesas decorrentes das atividades da comissão
correrão à conta de dotações orçamentárias do Ministério da Justiça.
Art. 4° Este decreto estra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

--
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(59) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995

Transfere para a Fundação Navegantes
de Porto Lucena a concessão outorgada à
Rádio Caibaté Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Caibalé, Estado do Rio Grande do
Sul.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a outorga deferida à Rádio Caibaté
Ltda., inicialmente permissão, conforme Portaria nº 97, de 4 de maio
de 1987, e, posteriormente, concessão, em decorrência de autorização
do aumento de potência dos seus transmissores, conforme EM 196/87
e portaria nº 7, de 6 de janeiro de 1988, para a Fundação Navegantes
de Porto Lucena explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caibaté, Estado do
Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(60) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 979.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLlCA,no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.148, de 13 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 979.000,00 (novecentos e setenta e nove
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do tesouro.
Art. 3º Em decorrência da presente autorização, fica alterada
a receita da Câmara dos Deputados, na forma do Anexo II deste
decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLlVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1995, pág. 21518.
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(61) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, crédito sU
plementar no valor de R$ 4.800.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.
w

O VICE-PRESIDENfE DA REPÚBLICA, no exercíciodo cargo de
PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização
contida no art. 1Q da Lei n Q 9.149, de 13 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Q
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1995, pág. 31519.

(62) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Marinha, crédito seplementar no valor de R$ 2.645.554,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de R$ 2.645.554,00 (dois milhões, seiscentos e
quarenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1995, pág. 21519.

(63) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 7.239.523,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
de R$ 7.239.523,00 (sete milhões, duzentos e trinta e nove mil,
quinhentos e vinte e três reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessário à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 20.12.1995, págs. 21519/21520.

(64) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 1.000.000,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere no art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:

Art. 1a Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
U deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 2º, fica alterada a
receita da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, na
forma do Anexo lU deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1995, pág. 21520.

(65) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor total de
R$ 29.562.000,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, e 11, da Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União (Lei nº 8.980, de
9 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Federal eda Justiça
~leitoral, crédito suplementar no valor total de R$ 29.562.000,00
(vinte e nove milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo.I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução dodisposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
na Anexa II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1995, págs. 21520/21522.

(66) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$14.680. 720,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1a Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 14.680.720,00 (quatorCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6118
ze milhões, seiscentos e oitenta mil, setecentos e vinte reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
. Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 20.12.1995, págs. 21522/21523.

(67) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da
República, crédito suplementar no valor de
R$ 31.000,OO,para reforço de dotação ccneignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização
contida no art. 4', da Lei n' 9.130, de 23 de novembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência
da República, crédito suplementar no valor de R$ 31.000,00 (trinta e
um mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial da dotação
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6119
orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1995, pág. 21523.

(68) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, créditoeuplementar no valor de R$ 6.871.634,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", incisos I, alínea a, e lI, da Lei n" 8.980,
.
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 6.871.634,00 (seis milhões, oitocentos e
setenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2l:6053-6258, dez. 1995.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1995, págs. 21523/4.

(69) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública a Obra
Missionária Mensagem da Paz, com sede na
Cidade de Teixeira Soares rPR), e outras
entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 12 da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1·
do seu regulamento aprovado pelo Decreto n· 50.517, de 2 de maio de
1961,
.
DECRETA:
Art. 1· São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Obra Missionária Mensagem da Paz, comsede na Cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná, portadora do CGC n· 80.058.340/0001-02
(Processo MJ n· 15.190/94-99);
Pró-Visão - Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
.portadora do CGC n" 51.917.995/0001-90 (Processo MJ n· 22.962/9430);
Sociedade de Cultura Artística do Crato, com sede na Cidade do
Crato, Estado do Ceará, portadora do CGC n· 07.387.988/0001-32
(Processo MJ n· 8.558/93-63).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sna publicação,
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

(70) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor

do Senado Federal, crédito suplementar no
. valor de R$ 22.836.629,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O vrCEcpRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, incisos I, alínea a, e lI, da Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 22.836.629,00 (vinte e dois milhões, oitocentos
e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no

no de 20.12.1995, pégs. 21524/5.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(71)

DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 59.500,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na alínea a, inciso I, do art. 6·, da Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aOS orçamentos da União (Lei n· 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 59.500,00 (cinqüenta e nove mil e quinhentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
na forma do Anexo IH deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados no

no de 20.12.1995, pága. 21525/21526.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(72) DECRETO DE 19 DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral, crédito especial até
o limite de R$ 78.300.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.142, de 7 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial até o limite de R$ 78.300.000,00 (setenta e oito milhões e
trezentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II desse decreto, no montanha especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados nopO de 20.12.1995, pág. 21526.

(73) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 6.057.469,00,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso III, alínea b, da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 5.504.047,00
(cinco milhões, quinhentos e quatro mil, quarenta e sete reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de
R$ 553.422,00 (quinhentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e vinte
e dois reais), para atender à programação indicada no Anexo II deste
decreto.
Art. 3' Os recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão da incorporação de saldos de exercícios
anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial de 1994.
Art. 4' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e Entidades vinculadas ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, na forma do Anexo III
deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados naDO de 20.12.1995, págs. 21526/21527.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(74) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 3.697.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
onfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
~utorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, e lI, da Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Miuistério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 3.697.000,00 (três
nrilhões, seiscentos e noventa e sete mil reais), para atenderá programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21654.

(75) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 48.002.138,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 48.002.138,00 (quarenta e oito milhões, dois mil, cento e trinta
e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Ficam alteradas as receitas das entidades beneficiárias
deste crédito, conforme indicadas no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pãgs. 21654/21656.

(76) DECRETODE20DEDEZEMBRODE1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, créditos suple-

mentares TW valor total de R$ 1.415.593,00,
para reforçodedotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no inciso lI, do art. 6', da Lei n' 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República e do
Ministério das Relações Exteriores, créditos suplementares no valor
total de R$ 1.415.593,00 (um milhão, quatrocentos e quinze mil,
quinhentos e noventa e três reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentãrias, indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Fica revogado o Decreto de 22 de novembro de 1995,
que abriu o crédito suplementar no valor de R$ 2.205.413,00
(dois milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos e treze reais),
em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21656.

(77) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
Autoriza o aumento do capital social da Companhia Docas do Maranhão
(Codomar).

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4Q do Decreto-Lei n Q 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizado O aumento do capital social da Compa_
nhia Docas do Maranhão (Codomar) de R$ 101.991.862,73 (cento e
um milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e
dois reais e setenta e três centavos) para R$ 107.993.617,55 (cento e
sete milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e dezessete
reais e cinqüenta e cinco centavos), mediante a incorporação de
créditos da União, no valor de até R$ 6.001.754,82 (seis milhões, um
mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra

(78) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos
Deputados. crédito suplementar no valor de
R$ 2.539.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n' 9.173, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara
dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 2.539.000,00 (dois
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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núJhões, quinhentos e trinta e nove mil reais), para atender à prograwação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro.

Art. 3' Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita da Câmara dos Deputados, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22126.

(79) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar TW valor de
R$ 34.464.311,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.190, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
doTrabalho, crédito suplementar no valor de R$ 34.464.311,00 (trinta
e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e
onze reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação da receita do Tesouro
indicado no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
'
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22126.

(80) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Exército, crédito suple-

mentar no valor de R$ 32.451.967,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995, e no art. 4º da Lei nº 9.130, de 23 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Exército, crédito
suplementar no valor de R$ 32.451.967,00 (trinta e dois milhões,
quatrocentos e cinqüenta e um mil, novecentos e sessenta e sete
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexoS estão publicados naDO de 23.12.1995, págs. 22126/22127.

(81) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito

especial até a limite de R$ 10.995.803,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n? 9.174, de 20 de dezembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 10.995.803,00 (dez núlhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e três reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme
indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22127/22128.
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(82) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União _
Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$
43,354,580,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.189, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8,980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 43,354,580,00 (quarenta e três milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada no Anexo II
deste decreto, no montante especificado,
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995. pág. 22128.
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(83) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar 1W valor de R$ 50.147.378,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
fere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
~:orização contida no art. 12 da Lei n 2 9.164, de 19 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
rédito suplementar no valor de R$ 50.147.378,00 (cinqüenta milhões,
cento e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo H
deste decreto;
H - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados constantes dos Anexos HI e IV deste decreto; e
IH - do ingresso de operação de crédito interna.
Art. 3Q Em decorrência do art. 1Q, ficam alteradas as receitas da
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica e do Fundo
Aeronáutico, conforme indicadas nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23,12.1995, págs. 22128/22129.
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(84) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplemen_
tar no valor de R$ 2.162.396,OO,para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.178, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 2.162.396,00 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos
e noventa e seis reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo n e do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados, ficando, em decorrência, alterada a receita
do Departamento Nacional de Produção Mineral, na forma do Anexo
In deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22129/22130.
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(85) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no
vaiar de R$ 9.459.026,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.169, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 9.459.026,00 (nove
milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, vinte e seis reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, pág. 22130.
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(86) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, créditos adicionais até o limite de
R$1.012.942.216,OO, para reforço de dotcu;ães
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.194, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$
936.832.216,00 (novecentos e trinta e seis milhões, oitocentos e trinta
e dois mil, duzentos e dezesseis reais), para atender às programações
constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
vaIor de R$ 1.110.000,00 (um milhão, cento e dez mil reais), para
atender à programação constante do Anexo H deste decreto.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de R$
75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo IH deste decreto.
Art. 42 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:

I - anulação parciaI das dotações indicadas no Anexo IV
deste decreto, no montante especificado.
H - incorporação do excesso de arrecadação de recursos ordinários do Tesouro NacionaI;
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In - incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretaJllente arrecadados de outras fontes; e
IV - superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior, dos Fundos e das entidades da administração
indireta.
Art. 5' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração
direta, conforme demonstrado no Anexo V deste decreto.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995, 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, págs. 22130/22134.

(87) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral, crédito especial
atéalimite deR$ 201.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n' 9.210, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial até o limite de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da incorporação de receita oriunda de
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convênio, indicada no Anexo II deste decreto, no montante especifícado,
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, pág. 22134.

(88) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Senado Federal, crédito especial até
o limite de R$ 28.600,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1°, da Lei n? 9.187, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito especial
até o limite de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), para
atender à programação indicada. no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22134.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

--

6139
(89) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, crédito especial até o limite
de R$ 3.160.873,00, para reforçode dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
e o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
confe:zação contida na Lei nº 9.156, de 14 de dezembro de 1995,
autoI"l
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Distrito Federal e
de Territórios, crédito especial até o limite de R$ 3.160.873,00 (três
do.fuões cento e sessenta mil, oitocentos e setenta e três reais), para
:nder' à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
terior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no
:exo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22134/22135.

(90) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 2.180.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente. orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 2.180.000,00 (dois
milhões, cento e oitenta mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, pago 22135.

(91) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento de Seguridade Social
da União, em favor doSenado Federal, crédito
especial até o limite deR$12.532. 789,00, para
reforço de dotações consignadas rw vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.147, de 13 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado
Federal, crédito especial até o limite de R$12.532.789,00 (doze
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milhões, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e nove
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - .recursos do Tesouro.
Art. 3° Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita do Senado Federal, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22135.

(92) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 5.240.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 5.240.000,00 (cinco
milhões, duzentos e quarenta mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22136.

(93) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor

do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$1.810.649,OO,
para reforço de dotações consignadas nos uigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso II, da Lei n' 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 1.810.649,00 (um
milhão, oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3° Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, conforme indicado nos Anexos lU e IV deste decreto.
Art. 4° Fica revogado o Decreto de 23 de novembro de 1995, que
abriu crédito suplementar no valor de R$ 1.894.649,00 (um milhão,
oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22136/22139.

(94) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 6.582.419,00,
para reforço dedotações consignadas 7W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°,inciso I, alínea a, da Lei nO 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Mirústério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 6.582.419,00 (seis milhões, quinhentos e oitenta e dois
mil, quatrocentos e dezenove reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações, na forma do
Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no

no de 23.12.1995, pãgs. 22139/22140.

(95) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor total
de R$ 6.997.161,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e lI, da Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da Uníão (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Minístérios da Ciência e Tecnologia e de Minas e Energia, crédito
suplementar no valor total de R$ 6.997.161,00 (seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e um reais), para atender
às programações constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

---

6145

M.

3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
da a receita do Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma dos
::;'s III e IV deste decreto.
M. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
05 aneXOS estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22140/22141.

(96) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 20.924.551,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as
autorizações contidas no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de
19 de janeiro de 1995, e no art. 4·, da Lei n· 9.130, de 23 de novembro
de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n· 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 20.924.551,00
(vinte milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinqüenta
e um reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 32 Ficam alteradas as receitas das entidades beneficiárias
deste crédito, conforme indicadas no Anexo III deste decreto.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995. pág. 22142/22144.

(97) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suple-

mentar no valor total de R$ 4.733.753,00,
para reforço de dotações consignadas
gente orçamento.

1UJ

vi-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n' 9.226, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 28.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor total de R$ 4.733.753,00 (quatro milhões,
setecentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e três reais) , para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2 2 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22144122145.
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(98) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favordo Ministériodas RelaçõesExteriores, crédito suplementar no valor de R$ 700.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 19 , da Lei n 9 9.221, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 19 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 9 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1749 da Independência e 1079
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, pág. 22145.

(99) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 196.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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autorização contida no art. 1º, da Lei n" 9.220, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 196.000.000,00 (cento
e noventa e seis milhões de reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação da
receita do Tesouro, indicado no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pég. 22146.

(100) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, créditos adicionais no
montante de R$ 240.269.505,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I", da Lei nº 9.193, de 22 de dezembro de
1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:

19 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

~~ (Lei n g 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério

da l1rnan da crédito suplementar no valor de R$ 240.037.275,00 (duzenda F"zearen'ta milhões, trinta e sete mil, duzentos e setenta e cincoreais),
tos:~tender às programações constantes do Anexo I desta lei.
par M 2 g Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n g 8.980,
19 d~janeiro de 1995), em favor do Ministério da Fazenda, crédito
de ial até o limite de R$232.230,00 (duzentos e trinta e dois mil,
espe~tos e trinta reais), para atender à programação constante do
d~~o II desta lei.
A1l M. 3g ~s recursos n,:cessários ao atendimento do disposto nos
artigos antenores decorrerao:
I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo III
desta lei, nos montantes especificados;
II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores de
Fundos e Entidades da Administração Pública Federal indireta;
III - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes;
IV - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional;
V - da incorporação do excesso de arrecadação das receitas do
Tesouro Nacional.
Art. 4" Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração
iodireta, confonne demonstrado no Anexo IV desta lei.
Art. 5g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174g da Independência e 107g
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, págs. 22146/22148.
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(101) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em.
favor da Presidência da República e do Mi.
nistério das Relações Exteriores, créditos suplementares no valor de R$ 5.159.946,00.
para reforço de dotações consignadas no vi.
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.203, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores,
créditos suplementares no valor de R$ 5.159.946,00 (cinco milhões,
cento e cinqüenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, pago 22149.
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(102) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do EstadoMaior das Forças Armadas e do Ministério
da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$128.594.341,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
co)Úere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. IQ, da Lei n Q 9.161, de 14 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$128.594.341,00 (cento e vinte e
oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta
e um reais), para atender à programação indicada nos Anexos I e II
deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos III
e IV deste decreto; e
II - do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro
e diretamente arrecadados do Tesouro e de outras fontes, indicadas
nos Anexos V a VII deste decreto, nos termos do art. 2Q, da Lei n Q9.161,
de 14 de dezembro de 1995, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pãgs. 22149/22151.
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(103) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suple.
mentar no valor de R$ 2.130.666)00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autoriza,
ção contida no art. 1Q, da Lei n" 9.150, de 13 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 2.130.666,00 (dois milhões, cento e trinta
mil, seiscentos e sessenta e seis reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22151.

(104) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal) crédito suplementar no valor de R$ 2.364.000,00,
para reforçodedotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2);6053-6258, dez. 1995.
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'zação contida no art. 6º, inciso III, alínea c, da Lei nº 8.980, de

llU~~janeiro de 1995,
19

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
de Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
d~ r de R$ 2.364.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro
reaiS), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
tenor decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
:eração de crédito externa, conforme indicada no Anexo II deste
decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

;,u0

Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, pág. 22151.

. (105) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$1.385.600,OO,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, e inciso H, da Lei
nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:

Art. F Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplemen_
tar no valor de R$ 1.385.600,00 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco
mil e seiscentos reais), para atender às programações indicadas nos
Anexos I e 11 deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações orçamen.
tárias constantes do Anexo 111 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107.
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, pág. 22152.

(106) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$3.637.058,OO, para reforço

de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista autorização contida no art. 1Q, da Lei n Q 9.159, de 14 de dezembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nQ 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 3.637.058,00 (três milhões seiscentos e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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-

mil cinqüenta e oito reais), para atender à programação
";nta e se te
,
~dicada no Anexa I deste decreto.
10 Art. 2º Os recursos neces~áriosàexecução do ~isp~sto. no artigo
. decorrerão da anulaçao parcial das dotaçoes indicadas no
~tenM
.
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados,

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, pãgs. 22152122153.

(107) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no ualor de R$ 613.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 613.000,00 (seiscentos e treze mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t21:6053-6258, dez. 1995.
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conforme indicadas no Anexo H deste decreto, nos montantes especi.
ficados.

Art. 3' Fica alterada a receita do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER), conforme indicada no Anexo IH deste
decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, pág. 22153.

(l08) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 28.950.416,00.
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.175, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 28.950.416,00 (vinte e oito
milhões, novecentos e cinqüenta mil, quatrocentos e dezesseis reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053·6258, dez. 1995.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
~ anexOS estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22153/22154.

(109) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 836.400.000,00, em favar do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autoriza~o contida no art. 1°, da Lei nO 9.186, de 20 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 836.400.000,00 (oitocentos e trinta e seis milhões e quatrocentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
Receita Patrimonial, indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de SUapublicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, págs. 22154122155.
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(110) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor

da Justiça do Trabalho e da Justiça do Dietrito Federal e dos Territórios, crédito suple-

mentar no valor total de R$ 1.233.880,00,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nO 9.158, de 14 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União (Lei nO 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Trabalho e da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor
total de R$ 1.233.880,00 (um milhão, duzentos e trinta e três mil,
oitocentos e oitenta reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, péga. 22155/22156.
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(111) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda. crédito suplementar no
valor de R$ 10.728.783,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, e Il, da Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 4.481.663,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 6.247.120,00 (seis
milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e vinte reais), para
atender à programação constante do Anexo n deste decreto.
Art. 3º Os recursos necessãrios à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo In deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, págs. 22156/22157.
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(112) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 8.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1·, da Lei n· 9.153, de 13 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro.
Art. 3· Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, pág. 22157.

(113) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 3.696.853,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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autorizaçãO contida no art. 1", da Lei n" 9.151, de 13 de dezembro de
1995,

DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
de lement ar no valor de R$ 3.696.853,00 (três milhões, seiscentos e
sU~enta e seis mil, oitocentos e cinqüenta e três reais), para atender
~~rogramaçãOindicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
sn terior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
AnexO II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, pág. 22157.

(114) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor
de R$ 1.231.680,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, inciso I, alínea a, da Lei nO 8.980 de 19
de janeiro de 1995,
(*)

Retificado naDO de 29.12.1995 (pág. 6308 deste volume).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, 1.2):6053-6258, dez. 1995.

6162
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 1.231.680,00 (um milhão,
duzentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais), para atender
ã programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
constante do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, pág. 22158.

(115) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, de Minas e
Energia e das Comunicações, crédito suplementar no valor total de R$ 21.773.254,00,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as
autorizações contidas no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995, e no art. 4', daLei n' 9.130, de 23 de novembro
de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

~. (Lei n 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos MinistéQ

da lJ:a~'ência e Tecnologia, de Minas e Energia e das Comunicações,
rios. a 1 plement ar no valor total de R$ 21.773.254,00 (vinte e um
cr~di!",sS~etecentos e setenta e três mil, duzentos e cinqüenta e quatro
'ara atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
reatB,P 2Q OS recursos necessanos
" .a execuçao
ão doo di spost o no artigo
.

roil!"r

A:t. correrão à conta da anulação parcial das dotações indicadas
anteAnnoro n deste decreto, nos montantes especificados.

DO

e:X

Art. 3' Em decorrência da aJ;>ertura do presente crédito?

fic~

da a receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí~::aTecnol6gicO(CNPq), na forma dos Anexos III e IV deste decreto.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22158/22159.

(116) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$ 33.245.979,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e Il, da Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 28.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor R$ 33.245.979,00 (trinta e
três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e
nove reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
2

Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da anulação parcial das dotações indicadas
nos Anexos n deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 32 Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma dos Anexos In e IV deste decreto.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, págs. 22159/22160.

(117) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 200.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.185, de 20 de dezembro de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

-

6165
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
de
suplementar no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
édito
er aísl para atender à programação constante do Anexo I deste
~~-,

.

decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I _ da anulação da dotação orçamentária indicada no Anexo n
deste decreto; e
II - do excesso de arrecadação da Cota-Parte do Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante, indicado no Anexo In
deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, págs. 22160/22161.

(118) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério do Exército, crédito especial até
o limite de R$ 4.071.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei n'' 9.213, de 22 de dezembro de
1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2l:6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. 12 Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n 2 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Exército, crédito
especial até o limite de R$ 4.071.000,00 (quatro milhões, setenta e
um mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, indicado no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 32 Em decorrência do art. 12 , ficam alteradas as receitas da
Fundação Osório.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22161/22162.

(119) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
especial até o limite de R$ 860.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.146, de 13 de dezembro de
1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito especial até o limite de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, pág. 22162.

(120) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia
e dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 6.559.490,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n' 9.155, de 14 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia e dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 6.559.490,00 (seis milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil,
Cal. !.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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quatrocentos e noventa reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação das dotações orçamentárias indica.
das no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na
forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1995, págs. 22162122163.

(121) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor total
de R$15. 795.000, 00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.207, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Federal, crédito suplementar no valor total de R$ 15.795.000,00
(quinze milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
terior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
aJl • ~exo li deste decreto, nos montantes especificados.

nO""
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
.da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
-

Os anexos estão publicados no no de 23.12.1995, págs. 22163/22164.

(122) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abreaosorçamentosda União,em favordo
Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 513.902.899,00,
para reforço de dotaçõesconsignadasnos vigen-

tes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1·, da Lei n· 9.162, de 14 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto aos orçamentos da Uuião, de que trata a Lei
n.8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Miuistério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 513.902.899,00
(quinhentos e treze milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e
noventa e nove reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são proveuientes do excesso de arrecadação de recursos
destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto ficam alteradas as receitas das diversas entidades da administração indireta
do próprio órgão indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do
art. 3', da Lei n' 9.162/95, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1995, págs. 22164/22186.

(123) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de R$ 90.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no inciso lI, do art. 6' da Lei n' 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexOSestão publicados no DO de 23.12.1995, pãg. 22186.
(124) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 37.936.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8~, inciso IV ~ da C~ns~ituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1- da Lei n- 9.145, de 12 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 37.936.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e trinta
e seis mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação da Contribuição
e Adicional sobre a Receita de Concursos de Prognósticos.
Art. 3º Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica
alterada a receita do Fundo Nacional do Desenvolvimento Desportivo, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2º
da Lei nº 9.145/95, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6172
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência de 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, pãgs. 22186/22187.

(125) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 474.717,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. F da Lei n· 9.184, de 20 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 474.717,00 (quatrocentos e setenta e
quatro mil, setecentos e dezessete reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro.
Art. 3· Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo 11 deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1995, pág. 22187.
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(126) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995
Transfere para a Fundação Arquidiocesana da Cultura a concessão outorgada à
Rádio Cultura de Sergipe S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de RadiodifusãO, aprovado pelo Decreto n· 52.795, de 31 de outubro de 1963,
DECRETA:
Art. 1· Fica transferida a concessão deferida à Rádio Cultura
de Sergipe S.A., pelo Decreto n· 46.396, de 9 de julho de 1959, para a
Fundação Arquidiocesana de Cultura executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Aracaju, Estado de Sergipe.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(127) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 3.332.800,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.196, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 3.332.800,00 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil e oitocentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3º Em decorrência da presente solicitação, é alterada a
receita da Nuclebrás, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27,12.1995, págs. 22310/22311.

(128) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 763.693,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.177, de 20 de dezembro de
1995,
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DECRETA:

Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 763.693,00 (setecentos e sessenta e três
mil, seiscentos e noventa e três Reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro.
Art. 32 Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma indicada no Anexo II deste
decreto.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e I07º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, pág. 22311.

(129) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 319.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente-orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. lº da Lei nº 9.206, de 22 de dezembro de
1995,
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DECRETA:

Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que
trata a Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 319.000.000,00 (trezentos e dezenove milhões de reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
vinculados do Tesouro.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas de diversas entidades da administração indireta, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 3' da Lei n'
9.206/95, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 27.12.1995, págs. 22311122312.

(130) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Cultura, crédito suple-

mentar no valor de R$ 124.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, lI:l7(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Êducação e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22312.

(131) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 7.198.200,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.217, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 7.198.200,00 (sete milhões, cento e noventa e oito mil e
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6ü53-6258, dez. 1995.
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duzentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de vetos, de acordo com o art. 166 da
Constituição e nos termos do art. 2' da Lei n' 9.217/95.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado naDO de 27.12.1995, pág. 22312.

(132) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos, Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o
limite de R$ 31.030.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n ? 9.224, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até O limite de R$ 31.030.000,00 (trinta e um milhões e trinta mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
terior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo
ü'deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22312122313,

(133) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 9.718.009,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. F, da Lei n" 9.204, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 9.718.009,00 (nove milhões, setecentos e dezoito mil e nove reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
aoterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3Q Em decorrência do disposto no art. 1Q , ficam alteradas
as receitas do Instituto Nacional do Seguro Social e do Fundo de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Previdência e Assistência Social, na forma indicada no Anexo UI
deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 27.12.1995, págs. 22313/22314.

(134) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 496.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.181, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1a Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos oriundos do excesso
de arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.181/95.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22314.

(135) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 18.519.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n Q 9.198, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 18.519.000,00 (dezoito milhões, quinhentos e dezenove mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22314122315.
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(136) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abreaosorçamentosda União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 40.224.219,OO,para
reforço de dotações consignadas nos vigentes

orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei n" 9.236, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. I" Fica aberta aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n" 8.980, de 19 dejaneiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 40.224.219,00
(quarenta milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e dezenove
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2', da Lei n" 9.236/95, nos
montantes especificados.

Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das unidades orçamentárias indicadas nos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, págs. 22315/22319.
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(137) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 7.750.380,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 7.750.380,00 (sete milhões, setecentos e cinqüenta mil, trezentos
e oitenta reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 2º, fica alterada a
receita da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, na
forma indicada no Anexo In deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 27.12.1995, págs. 22319/22320.
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(138) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de R$ 351.241,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.222, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de
R$ 351.241,00 (trezentos e cinqüenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de superávit financeiro da Fundação Escola Nacional de Administração Pública, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, indicado no Anexo II deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22320.
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(139) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri-

dade Social da União, emfavor da Presidência
da República, crédito suplementar no valor de
R$ 5.654.409,00,para reforço de dotaçõesconsignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no inciso I, alinea a, do art. 6·, da Lei n· 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n· 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 5.654.409,00
(cinco milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e
nove reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto no art. to, ficam alteradas
as receitas da Empresa Brasileira de Comunicação S.A. (Radiobrás),
da Fundação Roquete Pinto e da Agência Espacial Brasileira, conforme indicadas nos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22320/22321.
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(140) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no
valor de R$ 160.874.918,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.241, de 26 de dezembro de 1995.
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
de R$ 160.874.918,00 (cento e sessenta milhões, oitocentos e setenta
e quatro mil, novecentos e dezoito reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
II deste decreto, nos montantes especificados;
II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores do Fundo Geral de Turismo e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira.
Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Fundo Geral de Turismo e do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pégs. 22321122322.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6187
(141) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 246.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. 19 da Lei nº 9.195, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata a
Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 246.000,00
(duzentos e quarenta e seis mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações
indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2º, da Lei
nº 9.195/95.

Art. 3º Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, na
forma dos Anexos In e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22323.
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(142) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
especial até o limite deR$1.500.000,OO, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.229, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receita própria,
conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22324.

(143) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 29.300.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
dejaneiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério
da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$ 29.300.000,00
(vinte e nove milhões e trezentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22324.

(144) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$15.000.000,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1s da Lei nº 9.152, de 13 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uníão (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Minístério da Justiça, crédito
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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especial até o limite de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
'
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados e do cancelamento parcial das
dotações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, pégs. 22324122325.

(145) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 299.936,00, para reforço de dotação consignada no vigente orça-

mento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçào que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I" da Lei n" 9.179, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 299.936,00 (duzentos e noventa e nove
mil, novecentos e trinta e seis reais) para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
rior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no

an~,W Il deste decreto, no montante especificado.
/lJl Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
-

05 anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, pág. 22325.

(146) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$1.101.477,OO, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorizaçãocontida no art. l' da Lei n' 9.172, de 20 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 1.101.477,00 (um milhão, cento e um mil,
quatrocentos e setenta e sete reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995. págs. 22325/22326.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6192
(147) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 580.338,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l Q da Lei n Q 9.182, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 580.338,00 (quinhentos e oitenta
mil, trezentos e trinta e oito reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados - outras fontes, indicado no Anexo II deste
decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22326.

(148) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Cultura, créditos adicionais no valor total de R$ 9.811.200,00.
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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autorização contida nos arts. 1· e 2· da Lei n" 9.232, de 22 de dezembro
de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 2.869.703,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e três reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que
trata a Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Cultura, crédito especial no valor de R$ 6.941.497,00 (seis
milhões, novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa
e sete reais), para atender à programação indicada no Anexo 11
deste decreto.
Art. 3· Os recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão da incorporação de recursos provenientes do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro, na
forma do art. 39 da Lei n· 9.232/95.
Art. 4· Em decorréncia do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita do Fundo Nacional da Cultura, na forma dos Anexos
Hl e IV deste decreto, nos termos do art. 4· da Lei n· 9.232/95, nos
montantes especificados.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22326/22328.
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(149) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação e do Despe»,
to, crédito especial no valor de R$ 30.000,00
para o fim que especifica.
'

O PRESlDENTE DA REPúBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autoriza,
ção contida no art. 1· da Lei n· 9.180, de 20 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito especial no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo n deste decreto, nos termos do art. 2· da Lei n" 9.180/95, no
montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22328.

(150) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor de diversos
órgãos, crédito suplementar no valor total de
R$ 3.818.980,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.216, de 22 de dezembro de 1995,
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. 1 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da Dnião (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de diversos
órgãos, crédito suplementar no valor total de R$ 3.818.980,00 (três
milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta reais), para
atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.
Q

Art. 2Q OS recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, conforme demonstrado no Anexo III deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22328/22329.

(151) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 261.593.687,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Qs da Lei n Q 9.218, de 22 de dezembro de
1995,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que
trata a Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Minis_
tério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 261.593.687,00 (duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos
e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de vetos, de acordo com o art. 166, § 8', da
Constituição, nos termos do art. 2' da Lei n" 9.218/95.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra

o anexo está publicado no DO de 27.12.1995, pág. 22329.

(152) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
total de R$ 6.725.200.000,00, em (aoor dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n? 9.211, de 22 de dezembro de
1995,
C*) Republicado no DO de 29.12.1995 (pég. 6303 deste volume).
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DECRETA:
Art. 1a Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos Ministérios da Previdência e Assisténcia Social e do Trabalho, crédito suplementar no valor total de R$ 6.725.200:000,00 (seis bilhões, setecentos
e vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Nas dotações constantes do Anexo I, de que
trata este artigo, está incluída a parcela de R$ 3.365.600.000,00 (três
bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos mil reais),
referente às transferências iritragovernamentais.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, págs. 22329/22330.

(153) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 252.039.193,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.212, de 22 de dezembro de
1995,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 252.039.193,00
(duzentos e cinqüenta e dois milhões, trinta e nove mil, cento e
noventa e três reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1994, na forma do Anexo II deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 27.12.1995, pãgs. 22330/22331.

(154) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito

suplementar no valor de R$ 2.600.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n Q 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6199
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n' 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, na forma do
Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na forma do Anexo lU,
deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22331.

(155) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Senado Federal, crédito suplementar, no
valor de R$ 5.200.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.170, de 20 de dezembro de
1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 dejaneiro de 1995), em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 27.12.1995, pág. 22332.

(156) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Tribunal de Contas da União, crédito
suplementar no valor de R$ 685.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contidano art. 1" da Lei n" 9.168, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995), em favor do Tribunal de Contas da União,
crédito suplementar no valor de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta
e cinco mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22332.

(157) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 474.335.035,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n Q 9.215, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 474.335.035,00 (quatrocentos e setenta e
quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trinta e cinco reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos do Tesouro Nacional, no mesmo montante.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO de 27.12.1995, pág. 22333.
(158) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 72.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n Q 9.202, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Justiça, crédito
especial até o limite de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22333.
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(159) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 341.888.164,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos II e III, alínea b, da Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Miuistério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor
de R$ 341.888.164,00 (trezentos e quarenta e um milhões, oitocentos
e oitenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II
deste decreto, nos montantes especificados;
II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores de Fundos e Entidades da Administração Pública Federal indireta.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas no mesmo valor da suplementação, conforme o
Anexo Hl deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, págs. 22333/22335.
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(160) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto e do
Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor total de R$ 319.532.569,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.225, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito snplementar no
valor de R$ 319.532.569,00 (trezentos e dezenove milhões, quinhentos
e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diversos, recursos diretamente arrecadados e doações, nos
termos do art. 2º da Lei nº 9.225/95.
Art. 3º Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das diversas entidades da administração indireta, na forma do Anexo n deste decreto, nos termos do art. 3º da Lei
nº 9.225/95, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
(*)

Republicada no DO de 29.12.1995 (pãg. 6304 deste volume).
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(161) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto e do
Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor lotai de R$ 94.846.151,00, para reforço de dotações consignadas MS vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.214, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n?8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no
valor total de R$ 94.846.151,00 (noventa e quatro milhões, oitocentos
e quarenta e seis mil, cento e cinqüenta e um reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2' da Lei n' 9.214195.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas de diversas entidades da administração indireta, na forma dos Anexos III e IV deste decreto, nos termos do art. 3'
da Lei n' 9.214195, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22336/22343.
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(162) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor
de R$ 1.800.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Tribunal
de Contas da União, crédito suplementar no valor de R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22343.
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(163) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 53.403,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 53.403,00 (cinqüenta e três mil, quatrocentos e três reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do dísposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indícada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22343/22344.

(164) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos
Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 2.340.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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autorização contida no art. 6°,inciso I, alínea a, da Lei nO 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Câmara
dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 2.340.000,00 (dois
milhões, trezentos e quarenta mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág.22344.

(165) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementaraté olimitede R$14. 759.246,OO,para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1° da Lei nO 9.228, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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suplementar no valor de R$ 14.759.246,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos do Tesouro.
Art. 3 Q Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174 Q da Independência e 107 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22344122345.

(166) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social. da União, em favor da Presidência da
República, crédito suplementar no valor de
R$ 1.443.189,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 4Q da Lei n Q 9.130, de 23 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 1.443.189,00
(um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e nove
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 27.12.1995, pág. 22345.

(167) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$1.022.024.964,OO, para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1" da Lei n" 9.154, de 14 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.022.024.964,00 (um bilhão, vinte e dois
milhões, vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
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-

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22345/22346.

(168) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o limite de
R$ 331.360,00, e crédito suplementar no
valor de R$ 1.219.988,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.132, de 27 de novembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Miuistério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o
limite de R$ 331.360,00 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e
sessenta reais), e crédito suplementar no valor de R$ 1.219.988,00
(um milhão, duzentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e oito
reais), para atender às programações constantes dos Anexos I e II
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações, na forma do
Anexo III deste decreto, e de doações provenientes de instituições
nacionais.
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Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na forma do Anexo IV
deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, pág. 22346.

(169) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Fica o número de dias para exibição de
obras cinematográficas brasileiras durante o
ano de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 29 da Lei n· 8.401, de 8 de janeiro de 1992,
DECRETA:
Art. 1· Fica fixado em 28 o número de dias nos quais as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou
locais de exibição pública comercial exibirão obras cinematográficas
brasileiras de longa-metragem, no periodo de 1· de janeiro de 1996 a
31 de dezembro de 1996.
Art. 2· As salas, os espaços ou os locais de exibição pública
comercial, geminados e pertencentes a uma mesma empresa, deverão
cumprir a cota de tela, durante o período de 1· de janeiro de 1996 a
31 de dezembro de 1996, obedecendo à seguinte tabela:
Salas geminadas

1~

sala

211 sala

gll

Dias de obrigatoriedade

28 dias

21 dias

14 dias

e 46 salas

5!! e 611 salas
7 dias
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Parágrafo único. As empresas proprietárias de conjunto de 7 ou
mais salas geminadas deverão c~prir nestas salas, dur,;nte o período estipulado no caput deste artigo, a cota de tela de 14 dias em cada
sala.
Art. 3º O Ministro de Estado da Cultura baixará normas complementares para execução do disposto neste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort

(170) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Delega competência ao Ministro da Fazenda no caso que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica delegada ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para estabelecer requisitos e condições a serem observados na aplicação do regime de tributação simplificada, prevista no art.
1º, § 4º, do Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen. Parente
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(171) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Declara de utilidade pública federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e XXI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto nos arts. 1· e 2· da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no
art. 1· do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarada de utilidade pública federal a seguinte
instituição:
Associação de Apoio ao Programa Comunidade Solidária,
com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do
CGC n· 00.875.892/0001-74 (Processo MJ n" 26.695/95-88).
Art. 2· A entidade acima relacionada fica obrigada a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5· do Decreto n· 50.517/61
que regulamenta a Lei n· 91, de 29 de agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de. dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(172) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 33.159.756,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.243, de 26 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 33.159.756,00
(trinta e três milhões, cento e cinqüenta e nove mil, setecentos e
cinqüenta e seis reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação da receita de outras
fontes, na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, pág. 22461,

(173) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 27.584.749,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n'' 9.242, de 26 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça
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do Trabalho, crédito suplementar no valor total de R$ 27.584.749,00
(vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e
quarenta e nove reais), para atender à programação indicada no
Anexo 1 deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigO
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita do Fundo Partidário, conforme indicada no Anexo III
deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 28.12.1995, págs. 22461/22462.

(174) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e do
Planejamento e Orçamento, crédito suple-

mentar no valor de R$ 27.121.130,00, poro
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. I' da Lei n' 9.230, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor dos Ministérios do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 27.121.130,00 (vinte
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sete milhões, cento e vinte e um mil, cento e trinta reais), para
~tender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
aoterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
AneXo U deste decreto.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, ficam alteradas as receitas da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, do Departamento Nacional de Obras
Contra a Seca e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, na forma indicada nos Anexos Iíl, IV e V deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 28.12.1995, págs. 22462122463.

(175) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda e de Transferências a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 1.937.446.996,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida nos arts. 6º, inciso l, alínea a, e 79, alíneas a e b,
da Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Fazenda e de
Transferências a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios _
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.936.086.996,00 (um bilhão, novecentos e trinta e
seis milhões, oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n· 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.360.000,00 (um
milhão, trezentos e sessenta mil reais), para atender à programação
constante do Anexo II deste decreto.
Art. 3º Os recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, bem como de recursos provenientes
de excesso de arrecadação do Tesouro Nacional.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22463/22464.

(176) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor do Ministério do MeioAmbiente} dos Recursos Hídricos e da Amnzônia Legal, créditos
adicionais na montante de R$ 47.230.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorizaçãO contida nos arts. 1· e 4· da Lei n· 9.235, de 22 de
dezembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
d 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
de Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
alor de R$ 22.570.000,00 (vinte e dois milhôes, quinhentos e setenta
mil reais), para atender à programação constante dos Anexos I e II
deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I _ da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo
III deste decreto; e
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, conforme indicado no
Anexo IV deste decreto.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito suplementar, fica altera?a a receita da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Franclsco, na forma do Anexo IV deste decreto.
Art. 42 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o
limite de R$ 24.660.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e
sessenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo
V deste decreto.
Art. 5· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo
VI deste decreto; e
II - da anulação parcial de dotação, conforme indicado no
Anexo VI deste decreto.
Art. 6· Em decorrência da abertura do presente crédito especial, fica alterada a receita da Companhia de Desenvolvimento do
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Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, na forma indicada no Anexo VII deste decreto.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, págs. 22464/22466.

(177) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 5.053. 789,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e lI, da Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de R$ 5.053.789,00 (cinco milhões,
cinqüenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais), para atender
às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto; nos montantes
especificados.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pág. 22467.

(178) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Exército, crédito suple-

mentar no valor de R$ 23.400.000,00, para

retorço de dotações

consignadas no vigente

orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1· da Lei nO 9.208, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Exército, crédito
suplementar no valor de R$ 23.400.000,00 (vinte e três milhões e
quatrocentos mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 28.12.1995, pág. 22468.
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(179) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
especial até o limite deR$ 3.800.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. I' da Lei n" 9.219, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito especial até o limite de R$ 3.800.000,00 (três milhões e
oitocentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pág. 22468.

(180) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor

de R$ 51.512.250,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6', inciso II, da Lei n' 8.980, de 19 de
janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor de Operações Oficiais de Crédito
_ Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 51.512.250,00 (cinqüenta e um milhões,
quinhentos e doze mil, duzentos e cinqüenta reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. ,
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, págs. 22468/22469.

(181) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de R$ 1.671.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 8.980, de 19
de janeiro de 1995, combinado com o art. 4', da Lei n' 9.130, de 23 de
novembro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de R$1.671.000,OO
(um milbão, seiscentos e setenta e um mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
. Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, pág. 22469.

(182) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 3.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.171, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três
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milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pág. 22469.

(183) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Bducoçao e doDesporto,
crédito especial 7U) valor de R$ 4.814.690,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art.!', da Lei n' 9.205, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito especial no valor de R$ 4.814.690,00
(quatro milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e noventa
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados, na forma do Anexo II deste decreto,
nos termos do art. 2', da Lei n' 9.205/95, nos montantes especificados.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, págs. 22470/22471.

(184) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da
República, crédito suplementar no valor de
R$ 868.000,00, para reforço de dotações consignadas rw vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, da Lei nº 9.130, de 23 de novembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1s Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência
da República, crédito suplementar no valor de R$ 868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, pág. 22471.
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(185) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 341.028,00,
para reforço de dotações consignadas TW vigente
orçamento,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o_art. 8~, inciso IV; .da. Consti~uição, e te~d~ em vista a
autorizaçao contida no art. 6-, mCISO I, almea a, da LeI n- 8.980, de 19
de janeiro de 1995, combinado com o art. 4', da Lei n' 9.130, de 23 de
novembro de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União,
de que trata a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 341.028,00
(trezentos e quarenta e um mil e vinte e oito reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, págs. 22471/22472.
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(186) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministériodas RelaçõesExteriores, crédito suplementar 1W valor de R$ 5.087.926,00,

para reforço de dotaçõesconsignadasnovigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no inciso I, alínea a, do art. 6', da Lei n" 8.980, de
19 de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 5.087.926,00 (cinco
milhões, oitenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados noDO de 28.12.1995, pág. 22472.
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(187) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 39.812.338,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a autorização
contida no art. 1Q da Lei n" 9.227, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
especial até o limite de R$ 39.812.338,00 (trinta e nove milhões,
oitocentos e doze mil, trezentos e trinta e oito reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro.
Art. 3Q Em decorrência da presente autorização, fica alterada a
receita do Ministério da Justiça na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, págs. 22472/22473.

(188) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do-Ministério daEducação
e do Desporto, crédito especial no valor de
R$ 2.119.000,00, para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.200, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União,
de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial no valor de
R$ 2.119.000,00 (dois milhões, cento e dezenove mil reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de
1994, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art. 2º, da
Lei n' 9.200/95, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, pág. 22474.

(189) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no volor de R$ 1.328.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.188, de 20 de dezembro de
1995,
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DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 1.328.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3° Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na forma do Anexo
II deste decreto.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 1740 da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, pág. 22474.

(190) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, créditos
adicionais até o limite de R$ 4.782.760,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nO 9.197, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6232
Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no
valor total de R$ 4.231.000,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e
um mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 2Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial até o limite de R$ 551.760,00 (quinhentos e cinqüenta e um
mil, setecentos e sessenta reais), para atender à programação indicada no Anexo III deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, págs. 22473/22474.

(191) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal do União, em
favor do Ministério do MeioAmbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos
adicionais no montante de R$ 7.421.116,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida nos arts. 1Q e 3Q da Lei nQ 9.209, de 22 de dezembro
de 1995,
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DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 6.421.116,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil,
cento e dezesseis reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme
o Anexo H deste decreto; e
H - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes, provenientes do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, da
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena e da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ficando alteradas as suas
receitas, conforme os Anexos IH, IV e V deste decreto.

Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o
limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender à
programação constante do Anexo VI deste decreto.
Art. 4' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo VII deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, págs. 22476/22477.
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(192) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor de
R$ 1.336.880,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
diversos órgãos, crédito suplementar no valor de R$ 1.336.880,00 (um
milhão, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações,
conforme indicado no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)
e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro), na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pégs. 22478/22479.
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(193) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de R$ 314.606,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. lº da Lei n· 9.183, de 20 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito
suplementar no valor de R$ 314.606,00 (trezentos e quatorze mil,
seiscentos e seis reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, na
forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pãg. 22479.
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(194) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar rw valor total
de R$ 13.254.041,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4Q, da Lei nQ 9.130, de 23 de novembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
do Trabalho, crédito suplementar no valor total de R$ 13.254.041,00
(treze milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil, quarenta e um
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pégs. 22479/22482.

(195) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 94.109.604,00, e
crédito especial ate o limite deR$11.185.529,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n Q 9.233, de 22 de dezembro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 94.109.604,00 (noventa e quatro
milhões, cento e nove mil, seiscentos e quatro reais), e crédito especial
até o limite de R$ 11.185.529,00 (onze milhões, cento e oitenta e cinco
mil, quinhentos e vinte e nove reais), para atenderem à programação
constante dos Anexos I e 11 deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de receita
diretamente arrecadada, da incorporação do excesso de arrecadação do
adicional de tarifa portuária, da incorporação do excesso de arrecadação
de receitas do Tesouro Nacional e da anulação parcial de dotações
orçamentárias, conforme indicado no Anexo III deste decreto.
Art. 3º São alteradas as receitas das entidades beneficiárias destes créditos, conforme indicado no Anexo IV deste decreto.
Art. 4º O Poder Executivo realizará as correspondentes alterações no Orçamento de Investimento, decorrente da abertura do crédito especial previsto neste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 28.12.1995, págs. 22482122484.

(196) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 27.273.730,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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de janeiro de 1995, combinado com o art. 4Q, da Lei n? 9.130, de 23 de
novembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n Q 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério
da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 27.273.730,00 (vinte e
sete milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e trinta reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas da Fundação Centro Brasileiro para a Infância
e Adolescência, conforme Anexo III deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pégs. 22484122485.

(197) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 3.304.919,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n Q 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 3.304.919,00 (três milhões, trezentos e
quatro mil, novecentos e dezenove reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, pág. 22485.

(198) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito especial no valor de R$ 160.000.000,00, para
os fins que especifica,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.231, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito especial no valor
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Parágrafo único. Nas dotações indicadas no Anexo II de que
trata este artigo, está incluída a parcela de R$ 160.000.000,00 (cento
e sessenta milhões de reais), referente às transferências intragovernamentais.
Art. 3° Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas dos Fundos de Previdência e Assistência Social
e Nacional de Assistência Social e do Instituto Nacional de Seguro
Social, na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, págs. 22486/22491.

(199) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor do Ministériodo MeioAmbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos
adicionais no montante de R$ 8.814.000,00,
para fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da constituição, e tendo em vista a
autorização contida nos arts. 1° e 3° da Lei n? 9.234, de 22 de dezembro
de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.

6241
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 2.384.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro proveniente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, ficando alterada a sua receita na forma indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o
limite de R$ 6.430.000,00 (seis milhões, quatrocentos e trinta mil
reais), para atender à programação constante do Anexo lU deste
decreto.
Art. 4' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da incorporação de snperávit financeiro proveniente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ficando alterada a sua receita na forma indicada no Anexo
IV deste decreto; e
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, ficando alterada a
receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis na forma indicada no Anexo IV deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 28.12.1995, pág. 22491.
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(200) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no vaiar de R$ 5.093.316,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1", da Lei n" 9.176, de 20 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 5.093.316,00 (cinco milhões,
noventa e três mil, trezentos e dezesseis reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios,
indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pág. 22492.

(201) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 6.934.466,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 6.934.466,00 (seis
milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pág. 22492.

(202) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério das Relações Exteriores,
crédito especial no valor de R$ 768.600,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.167, de 20 de dezembro de
1995,
(*)

Retificado no DO de 29.12.1995 (pág. 6308 deste volume).
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito especial no valor de R$ 768.600,00 (setecentos e
sessenta e oito mil e seiscentos reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, págs. 22492/22493.

(203) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 251.880,00, em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social, para reforço de
dotações consignadas rw vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei n'' 9.157, de 14 de dezembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1s Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do extinto Ministério
do Bem-Estar Social, crédito suplementar no valor de R$ 251.880,00
(duzentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e oitenta reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 28.12.1995, pág. 22493.

(204) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, créditos adicionais até o limite de R$ 9.081. 787,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n' 9.224, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da Uuião (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
crédito suplementar no valor total de R$ 8.275.287,00 (oito milhões,
duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação da receita do
Fundo Partidário indicado no Anexo II e do cancelamento parcial das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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dotações indicadas no Anexo IH deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 2' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.980,
de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial até o limite de R$ 806.500,00 (oitocentos e seis mil e quinhentos reais), para atender à programação constante do Anexo IV deste
decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo V deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 28.12.1995, págs. 22493/22497.

(205) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministérioda Educaçãoe do Desporto, crédito suplementar TW valor de R$ 40.141.219,00,
para reforço de dotaçõesconsignadasnos vigen-

tes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.236, de 22 de dezembro de
1995,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n' 8.980, de 19 dejaneiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 40,141.219,00
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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(quarenta milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e dezenove
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo H deste decreto, nos termos do art. 22 da Lei n 2 9.236/95, nos
montantes especificados.
Art. 32 Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das unidades orçamentárias indicadas nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 42 Fica revogado o Decreto de 26 de dezembro de 1995, que
abriu crédito suplementar no valor de R$ 40.224.219,00 (quarenta
milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e dezenove reais),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, pégs. 22680/22684.

(206) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Exército, crédito suplementar no valor de
R$ 123.118.036,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 62, inciso I, alínea a, da Lei n'' 8.980, de 19
de janeiro de 1995, combinado com os arts. 32 e 42 da Lei n 2 9.130, de
23 de novembro de 1995,
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DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Ministério
do Exército, crédito suplementar no valor de R$ 123.118.036,00 (cento
e vinte e três milhões, cento e dezoito mil, trinta e seis reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Parágrafo único. Nas dotações constantes do Anexo Il, de que
trata este artigo, está incluída a parcela de R$ 116.651.036,00 (cento
e dezesseis milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil, trinta e seis
reais), referente às transferências intragovernamentais.
Art. 3º Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas do Fundo Nacional da Saúde, da Previdência e
Assistência Social, do Instituto Nacional do Seguro Social e da Extinta Fundação Centro Brasileiro para a Infància e Adolescência, indicadas no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados naDO de 29.12.1995, págs. 22684/22685.

(207) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito suplementar
no valor de R$ 141.374.879,00, em favor dos
Ministérios da Educação e do Desporto, da
Saúde e do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º da Lei nº 9.130, de 23 de novembro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto, da Saúde e do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 141.374.879,00 (cento e quarenta e um
nú!bões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo n deste decreto, no montante especificado.
Parágrafo único. Nas dotações constantes do Anexo II, de que
trata este artigo, está incluída a parcela de R$ 63.148.964,00 (sessenta
e três milhões, cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro
reais), referente. às transferências intragovemamentaís,
Art. 3Q Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta e do
Fundo de Previdência e Assistência Social, conforme indicado nos
Anexos In e IV deste decreto.
Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174 da Independência e 107
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Q

Q

Q

Q

Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, págs. 22686/22691.

(208) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor de diversos Órgãos, crédito
suplementar no valor de R$ 30.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso I, alínea a, da Lei n Q 8.980, de 19
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6053-6258, dez. 1995.
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de janeiro de 1995, e no art. 4' da Lei n' 9.130, de 23 de novembro de
1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrãria, da Indústria, do Comércio e do Turismo, do Planejamento e
Orçamento e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Parágrafo único. Nas dotações constantes do Anexo II de que
trata este artigo está incluída a parcela de R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), referente às transferências intragovernamentais.

Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, conforme demonstrado no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados noDO de 29.12.1995, pág. 22691.
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(209) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito
euplemerüar no valor de R$ 136.560.408,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.191, de 20 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto ao Orçamento de Investimento das empresas estatais, de que trata a Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito suplementar no valor de R$ 136.560.408,00 (cento e trinta e
seis milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e oito reais),
em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações e da incorporação de recursos adicionais, viabilizados pelas empresas, conforme .indicado, respectivamente, nos Anexos H e IH deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, pág. 22693.

(210) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito

especial no valor de R$ 2.711.012.055,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n? 9.244, de 26 de dezembro de 1995,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2l:6053-6258, dez. 1995.
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DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento de Investimento das empresas estatais, de que trata a Lei n 2 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito especial no valor de R$ 2.711.012.055,00 (dois bilhões, sete.
centos e onze milhões, doze mil, cinqüenta e cinco reais), em favor de
diversas empresas estatais, para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações, da incorporação de recursos adicionais, viabilizados pelas empresas, bem
como da utilização de saldos de vetos, conforme indicado, respectivamente, nos Anexos H e IH deste decreto.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de .dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, págs. 22693/22697.

(211) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aosOrçamentosFiscale da Seguridada Social da União, em favor da Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, créditos
adicionais ate o limite da R$ 18.694.434,00,
para reforço de dotaçõesconsignadasnovigente
Orçament<>o

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n'' 9.251, de 28 de dezembro de 1995,
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DECRETA:
Art. F Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, de que trata a Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
crédito suplementar no valor de R$ 18.454.434,00 (dezoito milhões,
quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995) em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito especial até o limite de
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), para atender às
programações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3· Os recursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:
I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
III deste decreto, nos montantes especificados;
II - da incorp oração do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes.
Art. 4· Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, conforme demonstrado no Anexo IV deste decreto.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, págs. 22697/22699.
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(212) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da ReformaAgrária, créditos adicionais até o limite de
R$ 59.831.598,00, para reforço de dotações
consignadas TW vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n? 9.252, de 28 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Q
Art. l Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União de que trata
a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 48.568.912,00 (quarenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e doze reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito especial
até o limite de R$ 3.554.793,00 (três milhões, quinhentos e cinqüenta
e quatro mil, setecentos e noventa e três reais), para atender à
programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 7.707.893,00 (sete milhões,
setecentos e sete mil, oitocentos e noventa e três reais), para atender
à programação indicada no Anexo III deste decreto.
Art. 4Q OS recursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:
I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
IV deste decreto, nos montantes especificados;
II - da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados, indicados no Anexo V deste decreto, nos
montantes especificados.
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Art. 5· Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos fundos e das entidades da administração
indireta, conforme demonstrado no Anexo VI deste decreto.
Art. 6· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados noDO de 29.12.1995, págs. 22699/22701.

(213) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 25.219.509,00,
favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

em

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 3· da Lei n· 9.130, de 23 de novembro de
1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 25.219.509,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e dezenove mil,
quinhentos e nove reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, conforme indicado nos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, págs. 22701122709.

(214) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos orçamentos da União, em favor
de diversos Órgãos, crédito suplementar no
valor total de R$ 44.562.539,00, para reforço
de dotações consignadas MS vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n? 8.980, de 19
de janeiro de 1995, e no art. 4' da Lei n' 9.130, de 23 de novembro de
1995,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de diversos
órgãos, crédito suplementar no valor total de R$ 44.562.539,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta
e nove reais) para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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-

Art. 3° Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos fundos e das entidades da administração
indireta, conforme indicadas no Anexo III deste decreto.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995,págs. 22710/22711.

(215) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Socialda União, em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto, da Previdéncia e Assistência Social, da Saúde, e do
Trabalho, crédito suplementar no valor total
de R$ 281.621.798,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°,inciso I, alínea a, da Lei nO 8.980, de 19
de janeiro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Ministérios da Educação e do Desporto, da Previdência e Assistência
Social, da Saúde e do Trabalho, crédito suplementar 110 valor total de
R$ 281.621.798,00 (duzentos e oitenta e um milhões, seiscentos e
vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta e
fundos, conforme indicado nos Anexos 111 e IV deste decreto.
Art. 48 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 1748 da Independência e 107"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, págs. 22712122734.
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REPUBLICAÇÕES

DECRETO
DECRETO Nº 1.745, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Miuistério da Fazenda, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo úuico. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Miuistério da Admiuistração Federal e Reforma do Estado
para o Miuistério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da
(*) Publicado no DO de 14.12.1995 (pág. 5865 deste volume).
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Administração Pública Federal, um DAS 101.5, 23 DAS 101.3, 54
DAS 101.2, 33 DAS 101.1, quatro DAS 102.5, nove DAS 102.4, três
DAS 102.3, quinze DAS 102.2 e 23 DAS 102.1;
b) do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, quatro DAS 101.4, 196 FG-1, 271 FG-2
e 333 FG-3.

Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Fazenda fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e seu respectivo nível.
Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Fazenda serão aprovados dentro de noventa dias, a contar da data da
publicação deste decreto, mediante portaria do Ministro de Estado da
Fazenda, e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se os arts. 147 a 179 do Decreto n" 99.244, de
10 de maio de 1990, os Decretos n's 80, de 5 de abril de 1991, 186, de
9 de agosto de 1991, 243, de 28 de outubro de 1991, 451, de 17 de
fevereiro de 1992, 726, de 19 de janeiro de 1993, e o Anexo XXII ao
Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO I
Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda

CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência

Art. 1" O 0inistério da F~ze!,da, órgão da administração direta, tem em sua area de competência:
I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada
aberta;
II - política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
III - administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públicas;
IV
administração das dividas públicas interna e externa;

V VI -

administração patrimonial;

negociações' econômicas e financeiras com governos e
entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
VII
preços em geral e tarifas públicas e administradas;

VIII _

fiscalização e controle do comércio exterior.

CAPÍTULon
Da Estrutura Organizacional

Art. 2" O Ministério da Fazenda tem a seguinte estrutura organizacional:
I _ órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete;

b) Secretaria Executiva:
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1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II -

órgãos específicos singulares:

a) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

b) Secretaria da Receita Federal;
c) Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Secretaria de Politica Econômica;
e) Secretaria de Acompanhamento Econômico;

fJ

Secretaria do Patrimônio da União;

g) Secretaria Federal de Controle;

1. Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno;
2. Secretarias de Controle Interno nos ministérios:
2.1 da Administração Federal e Reforma do Estado;
2.2 da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
2.3 da Ciência e Tecnologia;
2.4 das Comunicações;
2.5 da Cultura;
2.6 da Educação e do Desporto;
2.7 da Fazenda;
2.8 da Indústria, do Comércio e do Turismo;
2.9 da -Iustiça;
2.10 do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
2.11 de Minas e Energia;
2.12 do Planejamento e Orçamento;
2.13 da Previdência e Assistência Social;
2.14 da Saúde;
2.15 do Trabalho;
2.16 dos Transportes;
h) Secretaria de Assuntos Internacionais;
i) Escola de Administração Fazendária;
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111 -

órgãos colegiados:

a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacional de Política Fazendária;
c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
f) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) 1·,2· e 3· Conselhos de Contribuintes;
h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
i) Junta de Programação Financeira;

IV -

entidades vinculadas:

a) autarquias:

1.
2.
3.
4.

Banco Central do Brasil;
Comissão de Valores Mobiliários;
Superintendência de Seguros Privados;
Superintendência Nacional do Abastecimento;

b) empresas públicas;

1. Casa da Moeda do Brasil;
2. Serviço Federal de Processamento de Dados;
3. Caixa Econômica Federal;
c) sociedades de economia mista:
1.
2.
3.
4.
5.

Banco do Brasil S.A.;
Instituto de Resseguros do Brasil;
Banco da Amazônia S.A.;
Banco do Nordeste do Brasil S.A;
Banco Meridional do Brasil S.A..

§ ]O Para fins de descentralização dos serviços a cargo do Ministério da Fazenda, fixação de área de jurisdição e de sede de seus
órgãos regionais, fica o País dividido em dez Regiões Fiscais, assim
distribuídas, excetuando-se a Procuradoria-Geral da Fazenda N acioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6259-63ü4, dez. 1995.
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nal, cujas unidades regionais continuarão a ter sede em cidades onde
funcionam Tribunais Regionais Federais:
l' Região: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Tocantins;
Sede: Brasília;
2' Região: Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia;
Sede: Belém;
3' Região: Maranhão, Piauí e Ceará;
Sede: Fortaleza;
4' Região: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas;
Sede: Recife;
5' Região: Sergipe e Bahia;
Sede: Salvador;
6' Região: Minas Gerais;
Sede: Belo Horizonte;
7' Região: Espírito Santo e Rio de Janeiro;
Sede: Rio de Janeiro;
8' Região: São Paulo;
Sede: São Paulo;
9' Região: Paraná e Santa Catarina;
Sede: Curitiba;
10' Região: Rio Grande do Sul;
Sede: Porto Alegre.
§ 2º A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel de órgão
setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e
Modernização Administrativa (Sornad), de Administração de Recursos da Informação e da Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio
das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
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CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro
de Estado

Art. 3º Ao Gabinete compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e do
despacho do seu expediente pessoal;

n - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
In - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4º À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do
ministério e das entidades a ele vinculadas;

n - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
In - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério;
IV - coordenar, no âmbito do ministério, os estudos relacionados com projetos de leis, medidas provisórias, decretos e outros atos
normativos de interesse da Pasta da Fazenda.
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Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do ministério;
n - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
In - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.

Art. 6º À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no árobito do ministério;
n - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
In - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério e submetê-los à
decisão superior;
IV
acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.

SeçãoII
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 7º À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete:
I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União,
tributária ou de qualquer outra natureza, inscrevendo-a para fins de
cobrança, amigável ou judicial;
n - representar privativamente a União, na execução de sua
dívida ativa de caráter tributário;
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UI - examinar previamente a legalidade dos contratos, concessões, acordos, ajustes ou convênios que interessem à Fazenda N acional, inclusive os referentes à dívida pública externa, e, quando for o
caso, promover a respectiva rescisão ou declaração de caducidade, por
via administrativa ou judicial;
IV - representar a União nas causas de natureza fiscal, assim
entendidas as relativas a tributos de competência da União, inclusive
infrações à legislação tributária; empréstimos compulsórios; apreensão de mercadorias nacionais ou estrangeiras; decisões de órgãos do
contencioso administrativo fiscal; beneficios e isenções fiscais; créditos e estímulos fiscais à exportação; responsabilidade tributária de
transportadores e agentes marítimos; e incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal;
V - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas
áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
VI - representar e defender os interesses da Fazenda
Nacional:
a) nos contratos, acordos ou ajustes de natureza fiscal ou financeira, em que intervenha, ou seja parte, de um lado a União e, de
outro, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista ou entidades
estrangeiras, bem assim nos de concessões;

b) em contratos de empréstimo, garantia, contragarantia, aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil, em que seja parte
ou intervenha a União;

c) junto à Càmara Superior de Recursos Fiscais, aos Conselhos
de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, aos Conselho Superior e Regionais do Trabalho Marítimo
e em outros órgãos de deliberação coletiva;
d) nos atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento,
locação e outros concernentes a imóveis do Patrimônio da União,junto
aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a matrícula, inscrição, transcrição ou averbação de títulos relativos a imóvel do Patri-
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mõnio da União e, quando for o caso, manifestando recusa ou impossibilidade de atender à exigência do Oficial, bem assim a ele requerendo certidões no interesse do referido Patrimõnio; e, ainda, promovendo o registro de propriedade dos bens imóveis da União discriminados administrativamente, possuídos ou ocupados por órgãos da
Administração Federal e por unidades militares, nas hipóteses previstas na legislação pertinente;
e) nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades por
ações de cujo capital participe a União, bem assim nos atos de
subscrição, compra, venda ou transferência de ações ou direito de
subscrição;

VII -

aceitar as doações, sem encargos, em favor da União.

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
desempenha as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos
no âmbito do Ministério da Fazenda e entidades vinculadas, regendo-se, no desempenho dessas atividades, pela Lei Complementar
n· 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 8· À Secretaria da Receita Federal compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades da administração tributária federal;

II - propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação
e a consolidação da legislação tributária federal;
III - interpretar e aplicar a legislação fiscal e correlata,
relacionada com os assuntos de sua área de competência, baixando os
atos normativos e instruções para a sua fiel execução;
IV - preparar e julgar, em primeira instância, processos
administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União, relativos aos tributos e contribuições por ela administrados;

V - acompanhar a execução das políticas tributária e fiscal
e estudar seus efeitos na economia do País;
VI - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
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lhimento e controle dos tributos e demais rendas da União, de cuja
administração esteja incumbida;
VII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
os serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiro;
VIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar o controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas ou
exportadas, inclusive no que diz respeito à prática de preços de
transferência, ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro
de Nomenclatura;

IX - reprimir, nos limites de sua alçada, o contrabando, o
descaminho e o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins;
X - realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o
controle das receitas sob sua administração, bem como coordenar e
consolidar as previsões das demais receitas federais, para subsidiar
a elaboração da proposta orçamentária da União;
XI - propor medidas destinadas a compatibilizar a receita
a ser arrecadada com os valores previstos na programação financeira
do Govemo;
XII - estimar e quantificar a renúncia de receitas administrativas e avaliar os efeitos das reduções de aliquotas, das isenções
tributárias e os dos incentivos ou estímulos fiscais, ressalvada a
competência de outros órgãos que tratem desses assuntos;

XIII - participar das atividades relacionadas com nomenclatura e classificação fiscal de mercadorias e comparecer a reuniões
nacionais ou internacionais sobre a matéria, respeitadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
XIV - autorizar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas com loterias federal e estadual, distribuição gratuita de
prêmios e operações de captação antecipada de poupança popular,
excetuadas aquelas sujeitas a autorização de outros órgãos públicos federais;
XV - promover atividades de integração fisco-contribuinte
e de formação de futuros contribuintes, preparar, orientar e divulgar
informações tributárias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6259-6304, dez. 1995.

6270
XVI - formular e estabelecer política de informações econõmico-fiscais e implementar sistemática de coleta, tratamento e divulgação dessas informações;
XVII - articular-se com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta e indireta, bem assim com as demais entidades
de direito público ou privado, visando à integração do Sistema Tributário N acionaI, mediante convênios para permuta de informações,
métodos e técnicas de ação fiscal e racionalização de atividades;
XVIII - gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundafs), a que se refere o
Decreto-Lei n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975;
XIX - participar de negociação e de implementação de acordos, tratados e convênios internacionais pertinentes a matéria tributária, ressalvadas as competências de outros órgãos que tratem
desses assuntos;

XX - articular-se com entidades e organismos internacionais e estrangeiros com atuação no campo econômico-tributário, para
realização de estudos, conferências técnicas, congressos e eventos
semelhantes.

Art. 92 À Secretaria do Tesouro Nacional compete:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;

IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
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VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento de
dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos
e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio
à supervisão ministerial;
XII - elaborar o balanço geral da União, as contas de que trata
o art. 84, inciso XXIV, da Constituição, e a consolidação dos balanços
dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de Governo em assuntos de administração financeira e contábil.

Art. 10. À Secretaria de Política Econômica compete:
I - assistir e assessorar o Ministro de Estado na formulação, acompanhamento e coordenação da política econômica, inclusive
setorial;
II - analisar e sugerir alternativas de condução da política
monetária, em particular dos agregados monetários, das taxas de
juros, da rentabilidade dos ativos e da dívida pública;
III - acompanhar, avaliar e sugerir alternativas de condução da política fiscal no curto prazo e elaborar diretrizes dessa política
para o médio e o longo prazos;
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, IV - participar da elaboração de propostas de alteração da
legislação tributária e orçamentária;
V - acompanhar, analisar e sugerir alternativas de políticas relativas ao setor externo, incluindo política cambial, comercial,
balanço de pagamentos e mercado internacional de crédito;
VI - coordenar o processo de consolidação, estimativas e
programação das necessidades de financiamento do setor público das
diferentes esferas do Governo e das empresas estatais;
VII - acompanhar e projetar a evolução dos indicadores
econômicos, relativos ao nível de atividade, emprego, salários e preços, e elaborar relatórios periódicos sobre a evolução da conjuntura
econômica;
VIII - acompanhar e fornecer suporte técnico à política e ao
processo de renegociação da dívida externa do setor público;
IX - representar o Ministério da Fazenda na elaboração e
negociação de medidas na área das políticas de emprego e salários,
inclusive quanto à remuneração dos servidores públicos civis e militares da União;
X - apreciar planos ou programas de natureza econômica submetidos ao Ministério da Fazenda, procedendo ao acompanhamento das medidas aprovadas e à avaliação dos respectivos
resultados;
XI - acompanhar e analisar a evolução da distribuição funcional da renda na economia brasileira, em especial a participação de
salários e aluguéis;
XII - promover estudos e acompanhar a implementação das
políticas governamentais nos sistemas financeiros, da habitação, de
seguros, de capitalização, de previdência complementar e de mercado
de capitais;
XIII - acompanhar e sugerir alternativas de política de relacionamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco
Mundial, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), incluindo a política de
contratação de empréstimos junto a esses organismos;
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XIV - pronunciar-se sobre a conveniência da participação do
Brasil em acordos ou convênios internacionais relacionados com o
comércio exterior;
XV - acompanhar, avaliar e propor medidas, no âmbito do
Ministério da Fazenda, relevantes à política agrícola;
XVI - definir prioridades globais e setoriais nos planos
anuais, plurianuais, programas e projetos de interesse nacional;
XVII - definir prioridades macroeconômicas para os principais agregados setoriais da economia nacional;
XVIII - acompanhar a execução do Programa Nacional de
Desestatização;
XIX - participar, no âmbito do Ministério da Fazenda, da
elaboração de projetos que objetivem a redução da participação do
Estado na economia;
XX - apreciar, nos seus aspectos econômicos, projetos de
legislação ou regulamentação, emitindo pareceres técnicos sobre as
matérias pertinentes;
XXI - acompanhar o processo de estabilização da economia;
XXII - assessorar o Ministro da Fazenda na Comissão Técnica da Moeda e do Crédito e no Conselho Monetário Nacional.
Art. I i. À Secretaria de Acompanhamento Econômico compete:
I - implementar, acompanhar e coordenar a execução da
política nacional de abastecimento dos setores agrícola, industrial, de
comércio e de serviços, relacionados com expectativas de produção,
estoques, preços, processos de produção, comercialização, movimentação e consumo, voltadas para o mercado interno;
II - acompanhar a formulação da política nacional de tarifas
e preços públicos administrados, coordenar, supervisionar e controlar
sua execução;
III - implementar ações para o estabelecimento do crédito
rural e agroindustrial, sob a ótica do abastecimento, e acompanhar
a execução das políticas de crédito rural, de garantia de preços
mínimos e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro);
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IV - implementar e acompanhar a execução da política nacional de tarifas de importação e exportação, no ãmbito do Ministério
da Fazenda, no que tange a abastecimento e preços de produtos,
interagindo com órgãos envolvidos com a política de comércio exterior;
V - promover a articulação e intercãmbio com órgãos públicos e privados envolvidos com as políticas agrícola, industrial, de
comércio e de serviços, de modo a receber ou oferecer subsídios para
a normalização da oferta e procura no mercado interno;

VI - adotar medidas normativas sobre as condições e opor- .
tunidades para assegurar a livre distribuição de bens e serviços à
população;
VII - suplementar a ação executiva e fiscalizadora de outros
órgãos ou instituições, na área de abastecimento e preços de bens e
serviços;
VIII - coordenar, compatibilizar e executar as ações do Ministério da Fazenda na área do direito econõmico, no tocante à defesa da
concorrência, defesa do consumidor, direito anti-dumping e concentração econômica, bem assim na de direitos compensatórios e outros;
IX - acompanhar e analisar a evolução de índice de preços
elaborados por entidades públicas, órgãos e empresas privadas,
avaliar procedimentos de formulação de preços e sua influência
sobre as cadeias produtivas e de comercialização, bem como elaborar pareceres técnicos para negociações intragoverno e com os
agentes privados.

Art. 12. À Secretaria do Patrimônio da União compete:
I - administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar
por sua conservação e defesa;

II - proceder à identificação, ao levantamento, à demarcação e ao cadastramento dos terrenos de propriedade da União;
III -

promover, administrativamente, ou propor, judicial-

mente, a discriminação, a reivindicação de domínio e reintegração de
posse dos bens imóveis da União;
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IV - promover e controlar a cobrança e a arrecadação da
receita patrimonial imobiliária e propor a inscrição na dívida ativa
dos débitos não regularizados;
V - manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos, títulos e processos relativos aos bens imóveis do domínio e
posse da União;
VI - coligir os elementos necessários ao registro dos bens
imóveis da União e aos procedimentos judiciais destinados à sua
defesa;
VII
processar as aquisições de bens imóveis de interesse
da União;
proceder à incorporação de bens imóveis ao patrimônio
VIII
da União;
IX
avaliar os bens imóveis da União, ou de seu interesse,
para determinar 08 respectivos valores venal e locativo;
X - avaliar os bens imóveis de domínio da União para a
fixação dos valores de foros, taxas de ocupação, laudêmios, aluguéis
e arrendamento;
XI - inscrever ex officio, ou a requerimento dos interessados, os ocupantes de imóveis da União;
XII - conceder aforamento e providenciar os registros necessários nas transferências de domínio útil de terreno da União ou de
direitos sobre benfeitorias nele constituídas, bem assim a cessão de
direitos a ele relativos;
XIII - realizar a consolidação do domínio pleno e proceder à
remição do foro, quando autorizado na forma de lei;
XIV - proceder à notificação de caducidade e à revigoração
do aforamento, com observância da legislação vigente;
XV - efetuar a locação e o arrendamento de imóveis de
propriedade da União;
XVI - realizar, quando autorizadas, a alienação do domínio
pleno e a cessão, gratuita ou em condições especiais, sob quaisquer
dos regimes previstos na legislação vigente, de bens imóveis de
propriedade da União;
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XVII - realizar, quando autorizada, a concessão de uso com
direito real resolúvel, para fins e nos termos previstos na legislação
vigente;
XVIU - lavrar, com força de escritura pública, os contratos de
aquisição, alienação, locação, arrendamento, aforamento, cessão e
demais atos relativos a imóveis da União e providenciar os registros
e as averbações junto aos cartórios competentes;
XIX - promover os atos de entrega e transferência de jurisdição e entrega de bens imóveis da União, para uso em serviço público,
examinando a necessidade e a conveniência dos pedidos e suas
finalidades;

xx

exercer a fiscalização do uso dos bens imóveis da

União.
Art. 13. À Secretaria Federal de Controle compete:
I - supervisionar a realização de auditorias nos sistemas
contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais
sistemas administrativos;
U - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão;

UI - supervisionar a realização de auditoria e fiscalização
da gestão dos administradores públicos;
I V - promover a verificação da exatidão e suficiência dos
dados relativos à admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e
pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no àmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho operacional e o resultado dos
trabalhos realizados pelas unidades de auditoria interna das entidades da administração indireta;
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VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
VIII - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitação;

IX - supervisionar a execução da contabilidade analítica dos
órgãos do Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos
setoriais do Sistema de Controle Interno;
X - promover a apuração dos atos ou fatos inquinados de
ilegais ou de irregulares, formalmente apontados, praticados por
agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;

XI

exercer o controle da execução dos orçamentos da

União;
XII -,,- estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - pronunciar-se, em caráter normativo, sobre legislação
concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial, no
âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - promover a realização de auditorias especiais e integradas nos órgãos e entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;

xv -

supervisionar o acompanhamento, a fiscalização e o
controle da execução do" programas de Governo, inclusive ações
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas uuidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência;
XVII - exercer nos Estados, através das Delegacias Federais
de Controle, as competências das Secretarias de Controle Interno
indicadas nos incisos V a X do art. 15 deste decreto.
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Art. 14. À Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno
compete:
I - acompanhar o desempenho dos servidores e dirigentes
dos órgãos que compõem o Sistema de Controle interno do Poder
Executivo, fiscalizando e avaliando a conduta funcional dos integrantes da Carreira Finanças e Controle;
H - definir sobre a pertinência da apuração de denúncias
relativas à atuação dos dirigentes e servidores do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo;

IH - promover a instauração de sindicâncias e processos disciplinares nos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo;
IV - realizar inspeções, correições, diligências e auditorias,
emitindo relatórios e pareceres, inclusive sobre as contas e a gestão
dos administradores das unidades integrantes da Secretaria Federal
de Controle;

V - realizar o acompanhamento e a avaliação das normas e
procedimentos adotados no âmbito do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo.

Art. 15. Às Secretarias de Controle Interno, órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, compete, no
âmbito de seus ministérios:
I
Estado;

apoiar a supervisão ministerial a cargo dos Ministros de

H - avaliar o desempenho operacional e o resultado dos
trabalhos realizados pelas unidades de auditoria interna das entidades da administração indireta;

IH - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
IV - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitação;
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v - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
Governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
VI - realizar auditorias, inclusive integradas e especiais, nos
sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais
sistemas administrativos, bem como emitir relatórios e pareceres
sobre a gestão dos administradores públicos;
VII - realizar auditorias sobre acordos e contratos firmados
com organismos internacionais;
VIII - executar a contabilidade analítica dos órgãos e a integração dos balancetes das entidades e fundos do Poder Executivo;
IX - apnrar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos;
X - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos ã
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional.

Art. 16. À Secretaria de Assuntos Internacionais compete:
I - acompanhar negociações econômicas e financeiras com
governos e entidades estrangeiras e internacionais;
II - analisar as políticas dos organismos financeiros internacionais e a conjuntura econômica internacional;
III
participar das negociações de créditos brasileiros ao exterior;
IV
analisar as políticas financeiras de instituições internacionais e acompanhar iniciativas em matéria de cooperação monetária e financeira;
V - acompanhar a negociação. da dívida externa brasileira
junto a credores oficiais e privados.

Art. 17. À Escola de Administração Fazendária compete:
I - planejar, promover e intensificar programas de treinamento sistemático, progressivo e ajustado às necessidades do ministério nas suas diversas áreas;
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II ~ promover o aperfeiçoamento técnico-profissional dos servidores do ministério;
III ~ sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar o recrutamento e a seleção de pessoal para preenchimento de
cargos do ministério;
IV ~ planejar e promover pesquisa básica e aplicada, bem
assim desenvolver e manter programas de cooperação técnica com
organismos nacionais e internacionais sobre matéria de interesse do
ministério;
V - planejar cursos não integrados no currículo normal da
Escola e executar projetos e atividades de recrutamento, seleção e
treinamento que venham a ser conveniados com organismos nacionais e internacionais;
VI - administrar o Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento, de natureza contábil, de que trata o Decreto n· 73.115, de
8 de novembro de 1973.

SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados

Art. 18. Ao Conselho Monetário Nacional compete exercer as
atribuições de que trata a Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
legislação superveniente.
Art. 19. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária compete:
I - promover a celebração de convênios, concedendo ou revogando benefícios fiscais do imposto de que trata a alínea b do inciso I
do art. 155 da Constituição, nos termos do disposto no § 8· do art. 34
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei Complementar n· 24, de 7 de janeiro de 1975;
II - promover a celebração de convênios estabelecendo as
condições gerais em que se concederão, unilateralmente, anistia,
remissão, transação, moratória e parcelamento de débitos fiscais e
ampliação do prazo de recolhimento do imposto a que alude O inciso
anterior;
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lU - sugerir medidas visándo à simplificação e à harmonizaão de exigências legais objetivando reduzir as despesas decorrentes
~e obrigações tributárias acessórias, com reflexos favoráveis no custo
de comercialização de mercadorias e serviços;

IV - promover a edificação do Sistema Nacional Integrado de
Informações Econômico-Fiscais, para coleta, elaboração e distribuição de dados básicos, essenciais à formação de políticas econômicofiscais e ao aperfeiçoamento permanente das Administrações Tributárias;
V - promover estudos e sugerir alterações visando o aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional, como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de interrelação entre
tributação federal e estadual;
VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação
da política da Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito
Federal, para cumprimento da legislação pertinente;
VII - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua
maior eficiência como suporte básico dos Governos Estaduais.

Art. 20. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro N acional compete:
I - julgar, em segunda e última instância, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades administrativas prevista;
a) no inciso XXVI do art. 4' e nos incisos I, lI, III e IV do art. 44
da Lei n' 4.595, de 1964, e no art. 3' do Decreto-Lei n' 448, de 3 de
fevereiro de 1969;

b) no § 4' do art. 11 da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976;

c) no § 2' do art. 43 da Lei n' 4.380, de 21 de agosto de 1964,
combinado com o § 7' do art. 4' da Lei n' 4.595, de 1964;
d) no § 2' do art. 2' do Decreto-Lei n' 1.248, de 29 de novembro
de 1972, e no art. 74 da Lei n' 5.025, de 10 de junho de 1966;
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e) na legislação cambial, de capitais estrangeiros, de crédito
rural e industrial;
II - julgar, em segunda e última instância, os recursos das
decisões proferidas pelo Banco Central do Brasil, em processo administrativo contra instituição financeira, que determinar o afastamento de indiciados da administração dos negócios da instituição, impedir
que os indiciados assumam quaisquer cargos de direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como mandatários ou
prepostos de diretores ou administradores, e impuser restrições às
atividades da instituição financeira;

lU - representar, por intermédio de seu presidente, ao Ministro de Estado, sobre irregularidade constatada nos autos ou ocorrida
nos órgãos e entidades recorridas, avocando, se for o caso, os respectivos processos;
IV - apreciar recurso de ofício, interposto pelos órgãos e entidades competentes, das decisões que concluírem pela não aplicação
das penalidades previstas no inciso I deste artigo.

Art. 21. Ao Conselho Nacional de Seguros Privados compete:
I
fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados;

U
regular a constituição, organização, funcionamento e
fiscalização dos que exercerem atividades relativas aos seguros privados, bem como a aplicação das penalidades cabíveis;

UI -

estipular índices e demais condições técnicas sobre ta-

rifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observa-

das pelas sociedades seguradoras;
IV -

fixar as características gerais dos contratos de seguro;

V - fixar normas gerais de contabilidade e estatística a
serem observadas pelas sociedades seguradoras;
VI - delimitar o capital do Instituto de Resseguros do Brasil
e das sociedades seguradoras, com periodicidade mínima de dois anos
determinando a forma de sua subscrição e realização;
VII -

estabelecer as diretrizes gerais das operações de resse-

guro;
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VIII - disciplinar as operações de co-seguro, nas hipóteses em
que o Instituto de Resseguros do Brasil não aceite resseguro de risco
ou quando se tornar conveniente promover melhor distribuição direta

dos negócios pelo mercado;
IX - conhecer dos recursos de decisão da Superintendência
de Seguros Privados e do Instituto de Resseguros do Brasil;
X - prescrever os critérios de constituição das sociedades
seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das operações
de seguro;

XI -

disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de

corretor.

Art. 22. À Câmara Superior de Recursos Fiscais compete julgar
os recursos especiais de decisão não unânime de Câmara de Conselho
de Contribuintes, quando contrária à lei ou à evidência da prova ou
de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de contribuintes ou a
própria Câmara Superior.
Art. 23. Ao Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno compete:

I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acionai pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 24. Aos 1', 2' e 3º Conselhos de Contribuintes compete
julgar os recursos voluntários de decisão de primeira instância sobre
a aplicação da legislação referente a tributos, inclusive adicionais, e
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empréstimos compulsórios e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 25. Ao Comitê Brasileiro de Nomenclatura compete:
I - manter a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias permanentemente atualizada;
H - propor aos órgãos interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias medidas relacionadas com a atualização, aperfeiçoamento e harmonização dos desdobramentos de
suas posições, a fim de ajustá-los às suas finalidades estatísticas ou
de controle fiscal;
IH - difundir o conhecimento da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias, inclusive mediante a publicação de seu índice e propor
as medidas necessárias à sua aplicação uniforme;
IV - promover a divulgação das Notas Explicativas da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas e recomendar normas, critérios
ou notas complementares de interpretação;
V - aprovar, para efeito de interpretação e alcance da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, as alterações introduzidas na
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas;
VI - estabelecer critérios e normas de classificação para aplicação uniforme da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, por
iniciativa própria ou por solicitação de órgãos da Administração
Pública incumbidos da aplicação da Nomenclatura, conforme instruções complementares aprovadas pelo comitê;
VII - prestar assistência técnica aos órgãos diretamente interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.
Art. 26. À Junta de Programação Financeira compete:
I - propor aos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência e Assistência Social a fixação de cotas mensais e trimestrais
globais de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
compatíveis com as metas de arrecadação;
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II - reunir informações atualizadas sobre a evolução da arrecadação das receitas da União, com vistas à reprogramação dos
dispêndios globais;
III - acompanhar o cumprimento dos limites de desembolso
definidos e propor aos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência e Assistência Social as medidas necessárias para a correção de
desequilíbrios entre receita e despesa;
IV - manterinformações atualizadas sobre as contas do Tesouro Nacional e da Previdência Social e sobre quaisquer atos e
operações que importem desembolso de recursos da União;
V - manifestar-se sobre pedidos de créditos orçamentários
adicionais, com vistas à avaliação do impacto sobre a programação
financeira do Tesouro Nacional e da Previdência Social.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo

Art. 27. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do Ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
Ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção!!
Dos Secretários

Art. 28. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades das unidades
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que integram suas respectivas secretarias e exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

SeçãolII
Do Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Art. 29. Ao Procurador-Geral da Fazenda ,Nacional incumbe
dirigir, orientar, supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades
das unidades que lhe são subordinadas, ministrando-lhes instruções
e expedindo atos normativos e ordens de serviço.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, sem
prejuízo das atribuições conferidas pelo Decreto-Lei n' 147, de 3 de
fevereiro de 1967, prestará assistência direta e imediata ao Ministro
de Estado, na forma da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

SeçãoN
Dos Demais Dirigentes
Art. 30. Ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, ao
Subsecretário de Planejamento e Orçamento, ao Subsecretário de
Assuntos Administrativos, ao Corregedor-Geral do Controle Interno, ao Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária, aos
Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar,
dirigir, coordenar e orientar a execução, acompanhar e avaliar as
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de
competência.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
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respectivas unidades, as atribuições de seus dirigentes e as áreas de
jurisdição dos órgãos descentralizados.
ANEXO I!

(Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
Ministério da Fazenda
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas
Unidade

Cargos!
Funções
(N°)

6
3
1
2

7
Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral

1
1
5

Divisão

6

Assessoria para Assuntos Parlamentares

1
4

Coordenação

8
Assessoria de Comunicação Social
Divisão

1
3
4

(Cargo/Função)

NE/DAS/
FG

Assessor Especial do
Ministro
Assessor do Ministro

102.5
102.4

Denominação

Assistente do
Ministro
Assistente
Auxiliar
Chefe de Gabinete
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe
Coordenador

Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe

5
Secretaria-Executiva

3
3
1
14

8
Gabinete

2
1
5
15

8
9

Secretário-Executivo
Assessor do
Secretário-Executivo

Assistente do
Secretário-Executivo
Assistente
Chefe

Assistente
Auxiliares

102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
10l.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
NE
102.4
102.3
102.2
101.4
102.2
102:1
FG-1
FG-2
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Unidade

Cargos!
Funções

(N')

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Coordenação de Documentação e
Biblioteca

Divisão
Serviço

1
1
1
1

Denominação

(Cargo/Função)

NEiDAS/
FG

3
1
1
5
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.5
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

8
1
1
7

Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

5

Gerente de Projeto

101.3
101.4
102:1
101.3
101.2

7

Subsecretário

Subsecretário-Adjunto
Auxiliar
Coordenador

Chefe
Chefe

Coordenador

1
2
1
21
19
21

Coordenador

3
3
12
9
21
24
21
2
2
8
6
10
16
16

Delegado

Chefe

Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Delegacias de Administração do
Ministério da Fazenda

af noDF,RJeSP
Divisão
Serviço

b) noRSeMG

Divisão
Serviço

c) no PR

1
1

Delegado Adjunto
Chefe
Chefe

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe
Chefe

Delegado

Delegado-Adjunto
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101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.3
101.2
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Cargos!
Funções

Unidade

(N')

Serviço

d) no AM.BA, CE, PA, PE e

se

Serviço

c) DO ES, GO, MS, AC, AL,

6
5
5
8
6
6
30
30
30
36

Denominação
(Cargo/Função)

Chefe

Delegado

Delegado-Adjunto
Chefe

NElDASI
FG

101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

MA, MT, PB,

PI, RN, SE e RO
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento

12
36
36
48
48
1
1
1

Delegado

Chefe

Subsecretário
Subsecretário-Adjunto
Auxiliar

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.4
102.1

Coordenação-Geral de Orçamento e
Finanças

Coordenação
Coordenação-Getal de Planejamento

Coordenação

1
1
6
1
1
6
1
9
13

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Gerente de Projeto

7

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1
2

Procurador-Geral

Divisão

Coordenação-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Serviço

NE

Procurador-Geral
Adjunto

Gabinete

101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1
4
4

Procurador-Chefe
Procurador
Chefe de Divisão

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador

Assistente
Auxiliar

Procurador
Chefe

101.5
101.4
101.3
101.2
102.2
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
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Unidade
Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da
União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Operações
Financeiras da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários
Coordenação
Divisão

Serviço
Coodenação-Geral Jurídicas
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Patrimonial

Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Diversos

Coordenação Administrativa
Divisão
Serviço

Procuradorias Regionais da Fazenda
Nacional (DF, RJ, SP, RS e PE)
Divisão

Cargos!
Funções
(N°)

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
12
14
19

5
5

Denominação
(CargolFunção)

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor

Assistente
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

NElDAS/
FG

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Procurador-Regional

101.4
101.2
FG-1

Chefe

10
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Cargos!
Funções
(N')

Unidade

Denominação
(Cargo/Função)

NEIDASI
FG

2
2
8
4
16
12
20
3
3
9
6
6
9
9
6
6
12
12
18
24

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Procurador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

16
16
16
16
16

Procurador-Chefe
Chefe

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

36
36
36
1
3
1
7
1
10

Procurador-Seccional
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Auxiliar
Chefe
Assistente

101.2
101.1
FG-3
101.6
101.5
101.4
102.1
101.4
102.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

Procuradorias Estaduais da Fazenda
Nacional
a)

emSPeRJ

Divisão
Serviço

b)

noDF,MGeRS

Serviço

c) na BA, CE, GO, PR, PE e

se

Serviço

d) no AC, AL, AM. AP, ES, MA, MT, MS,
PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE e TO
Serviço

Procuradorias Seccionais da Fazenda
Nacional
Serviço

Secretaria da Receita Federal
Gabinete
Assessoria
Coordenação-Geral de Auditoria e
Correição
Divisão
Coordenação-Geral de Relações
Institucionais

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Procurador
Chefe

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Chefe
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Unidade

Cargos!
Funções
(N')

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema de
Arrecadação e Cobrança
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema de
Fiscalização

3
1
1
1
2
8
4
1
1
1
6
3
1
1
1

Denominação
(CargolFunção)

NElDASI
FG

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
·101.1

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Chefe
Auxiliar

Coordenador

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3

Coordenação
Escritório de Representação da
Fiscalização

2

Divisão

7

Chefe
Chefe

Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro

1
1
2
8
2
1

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe

1
1
1
4

Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
2

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
2
1
3
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

Coordenação
Divisão
Centro de Valorização Aduaneira
Serviço
Coordenação-Geral de Tecnologia e de
Sistemas de Informação
Coordenação
Divisão
Centro Nacional de Serviços de
Informática
Serviço
Coordenação-Geral de Programação e
Logística
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenador-Gera).

Coordenador-Geral

101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Tributários e Estratégicos
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Unidade
coordenação
Divisão
coordenação-Geral de Inteligência Fiscal
Divisão
Escritório de Inteligência Fiscal
Serviço
Coordenação de Relações Internacionais
Coordenação de Organização e
Modernização
Divisão

Cargos!
Funções
(N')

1
3
1
2
2
1
1
1
1
3
41
48
64

Denominação
(CargolFunção)
Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe

Coordenador
Auxiliar
Coordenador

NEIDAS/

FG
101.3
101.2
101.4
101.2
101.2
101.1
101.3
102.1
101.3

Chefe

101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Superintendente

101.4

Superintendência Regional da Receita

Federal

10
10

Assessoria

Divisão
Centro Regional
Centro Local I

Centro Local II
Serviço

Central de Atendimento I
Central de Atendimento II
Laboratório de Análise e Ensaios

Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

37
22
35
28
65
5
5
10
12
48
115
10
7
17
279
7
17
3
100
546
465
670
1
4
1
5
15

SuperintendenteAdjunto
Chefe

Assistente
Delegado
Auxiliar
Delegado
Inspetor
Auxiliar
Inspetor
Inspetor

Agente
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Supervisor de Grupo

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assessor
Assistente

101.2
101.2
102.2
101.3
102.1
101.2
101.3
102.1
101.2
101.1
101.1
101.2
101.2
101.2
101.1
101.1
101.2
101.1
101.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
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Unidade

Cargos!
Funções

(N')
5

Denominação
(Cargo/Função)

NElDAS/

FG

Auxiliar

102.1

Coordenador-Geral

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Estudos

Econômicos-Fiscais
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Técnico
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da
Dívida Pública
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Externos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programação
Financeira
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Controle de
Responsabilidades Financeiras e Haveres
Mobiliários do Setor Público
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros, Estados e Municípios
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral das Operações de
Crédito do Tesouro Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e
Avaliação da Execução da Despesa
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
1
4
4
1
1
4
4
1
1
4
4
1
1
4
4

Coordenador
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
10l.2.
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador
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Unidade

Cargos/
Funções

(N')
Coordenação-Geral de Sistemas' de
Informática
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade
Coordenação
Divisão
Serviço

"'

..

.

1
1
4
4
1
1
4
4
14

NEIDAS/
FG

Denominação

(Cargo/Função)

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe

11

Secretaria de Política Econômica
Gabinete
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Política Fiscal
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Política Monetária
e Financeira
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Conjuntura
Econômica
Coordenação
Coordenação-Geral de Área Externa
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Questões
Estruturais
Coordenação

18
1
2
1
1
6
6
1
4
1

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe

1
4
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
4
1
4
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.4
101.3
101.2

1
4

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
3
6
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe

101.6
101.5
101.4

Coordenador

I·
Coordenação-Geral de Projetos Especiais
Coordenação

Secretaria de Acompanhamento
Econômico
Gabinete
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Unidade

Cargos!
Funções

(N')
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Comércio e Serviços
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Tarifas-e Preços
Públicos
Divisão
Serviço

2
3
3
1
2
1
2
1
1
2
11
7

Denominação

(Cargo/Função)
Chefe

Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

1
3
4
3
1.

Coordenador-Geral

1
3
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

1
3
10
20
1

Coordenador-Geral

Coordenador

Chefe
Chefe
Auxiliar

NElDA8/
FG

101.2
101.1
102.3
102.2
102.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento

de Mercados
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos
Industriais
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Defesa da Ordem
Econômica
Divisão

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação de Projetos Especiais
Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão

1
2
3
1
26
34
36
1
2
1
3
1
1
4

Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe

Auxiliar

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Auxiliar

Secretário

Secretario-Adjunto
Assistente
Coordenador

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
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101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
101.4
101.3
101.2
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
102.2
101.3
101.4
102.1
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

<N°)
coordenação-Geral de Legislação-Aplicada

Divisão

(

coor~enarãO-Geral de

Admi'
mstraçao

Patn1ll0Ill al

Divisão
coordenação-Geral de Receitas

Patrimoniais
Divisão

COQrdenação-Geral de Des~nvolvimento
OrganiZacional e Informática
Divisão
coordenação-Ge~al de Programação

Técnica e Logística
Divisão

Denominação
(CargolFunçâo)

1
1
4

Auxiliar
Chefe

1
1
3

Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral

NElDA8/

FG
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
4
5
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-I
FG-2
FG-3

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-I
FG-2
FG-3

Delegacia do Patrimônio deUníão
a)

3
3
15
3
3
6
9

noRJ,SPePE

Divisão
Serviço

b) no ES, BA,

se, SE,

RS, DF, MA, PA,

CE, PR, RN e AI.
Divisão

Serviço

c) no AM. GO, MG, MS, MT. PB e PI
Serviço

Secretaria Federal de Controle
Gabinete

12
48
24
12
12
24
7
28
7
7
1
3
1
8

Delegado do
Patrimônio da União
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-I
FG-2
FG-3

Delegado do

Patrimônio da União
Chefe

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assistente

101.2
101.1
FG-I
FG-2
101.6
101.5
101.4
102.2
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Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(CargolFunção)

NElDAS/
FG

1
1
1
1
3

Corregedor-Geral
Corregedor-Adjunto
Coordenador

101.5
101.3
101.3
102.1
101.2

1
1
1
5

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador

(N')
Corregedoria-Geral do Sistema de
Controle Interno
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento
Técnico-Operacional
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação
Externa das Ações do Controle Interno
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação da
Execução do Orçamento
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Avaliação da Execução de Programas
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação e
Controle
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento,
Avaliação e Sistematização das Ações de
Fiscalização e Controle
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento e
Articulação das Ações de Auditoria
Governamental
Divisão
Serviço

Auxiliar

Chefe

Auxiliar
Chefe

Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2
101.4
101.3
102.1
101.2

1
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
3
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

2
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

2
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Auxiliar
Chefe
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101.4
101.3
102.1
101.2

6299
Unidade

Cargosl
Funções
(N')

Denominação

(Cargo/Função)

NElDAS/
FG

Coordenação-Geral de Normas e
Programas de Auditoria
Divisão

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

Coordenador-Geral

101.4
102.2
101.2
FG-1
FG-3

Coordenação·Geral de Auditorias
Integradas e de Recursos Externos
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e
Avaliação de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos de
Inventariança
Divisão
Coordenação-Geral para Fiscalizações
Especiais
Divisão

1
1
4
12
1

Assistente
Chefe

Secretaria de Controle Interno
a) no

MJ, MT,MAARA. Mine, MTb,

MPAS, MS, MICT, MME, MPO, Me,

Mare, MCT e MMA
Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
Divisão
b) noMF
Divisão

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
Divisão
c) noMEC
Divisão

14
28
14
14
56
14
56
1
2
1
1
1
4
1
6
1
2

11

Secretário
Chefe

Assistente
Coordenador-Geral
Chefe

Coordenador-Geral

101.5
101.2
102.2
101.4
101.2

Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1
101.4
101.2

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar

101.4
101.2
101.5
101.2
102.2·
102.1
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6300
Unidade

Cargos!
Funções
(1<')

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
Divisão
Delegacias Federais de Controle
a) no AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA,

Denominação
(CargolFunção)

NElDAS/

FG

1
4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
5

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Delegado
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.6
101.5
102.2
101.4
101.3
101.2

MS, MT,PA, PB. PE, PR, PI,.RS, RN, RO,
SCeSE

Divisão
Serviço
b)

emMGeSP

Divisão
Serviço
c) no RJ
Divisão
Serviço
Secretaria de Assuntos Internacionais

Coordenação-Geral de Integração
Coordenação
Divisão
Ooordenação-Gerel de Assuntas
Econômico-Financeiros
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administração Fazendária

20
20
80
20
2
2
8
6
1
1
6
3
1
2
3
1
1
2

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto

Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
2
2
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe

7

Diretor-Geral
Diretor-Geral
Adjunto
Auxiliar
Gerente de Projeto

1

Diretor

5
Diretoria de Cooperação 'I'écníca e
Pesquisa

Chefe
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101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.4
102.1
101.2
101.3

6301
Cargos!
Funções

Unidade

Denominação
(CargolFunção)

(N°)

Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional

NElDASI
FG

1

Diretor

101.3

1
1
1
2
1
1
10

Diretor
Diretor
Diretor

101.3
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Diretoriade Atendimento e Coordenação

deprogramas
Diretoria Técnica de Educação

DiretoriaTécnica de Administração

Divisão
Centros Regionais de Treinamento

Conselhos de Contribuintes
III Conselho de Contribuintes

1
7

de Contribuintes

1
1
2

811 Conselho de Contribuintes

1
1
2

~ Conselho

1
6
7
8

Chefe
Prefeito
Diretor Regional
Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário-Executivo
Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário-Executivo
Presidente
Presidente de
Câmara

SecretáIio-Executivo

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5

6,52
4,94

3,08
1,24

1,11
1,00
4,94

Situação Atual

Qtde.
7
40
169
207
916
816
2

Valor Total

45,64
197,60
520,52

256,68
1.016,76

816,00
9,88

Situação Nova

Qtde.
7
41
165
230
970
649
6

Valor Total
45,64
202,54
508,20
285,20
1.076,70
849,00
29,64
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6302
Código

DAS

Situação Atual

Qtde.
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotall (+)

FG-1
FG·2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Subtotal 2 (+)
Cargos Remanej.
do Mare pIo MF

DAS
Unitário

DAS 101.5
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS102.1

4,94
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotal 3 (+)
Cargos Remanej.
do MF pIo Mare

DAS
Unitário

DAS 101.4

3,08

Subtotal4 (-)
FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal 5 (-)

Situação Nova

Unitário

0,31
0,24
0,19

Valor Total

Qtde.

ValorTotal

8
18
87
119

24,64
22,32
96,57
119,00

17
21
102
142

52,36
26,04
113,22
142,00

2,389

3.125,61

2.550

3.330,54

1.088
1.114
1.435

337,28
267,36
272,65

892
843
1.102

276,52
202,32
209,38

3,637

877,29

2.837

688,22

Qtde.

Valor Total

1
23
54
33
4
9
3
15
23

4,94
28,52
59,94
33,00
19,76
27,72
3,72
16,65
23,00

165

217,25

Qtde.

ValorTotal

4

12,32

4

12,32

196
271
333

60,76
65,04
63,27

800

189,07

Qtde.

Valor Total

.

Qtde.

Valor Total
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(152) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
total de R$ 6.725.200.000,00, em favor dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESlDENTE DA REPúBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1·, da Lei n'' 9.211, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da Uuião
(Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos Ministérios da
Previdência e Assistência Social e do Trabalho, crédito suplementar no
valor total de R$ 6.725.200.000,00 (seis bilhões, setecentos e vinte e cinco
milhões e duzentos mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Nas dotações constantes do Anexo I, de que
trata este artigo, está incluída a parcela de 3.365.600.000,00 (três
bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos ·mil reais),
referente às transferências intragovernamentais.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados noDO de 29.12.1995, pág. 22662.
(*)

Publicado no DO de 27.12.1995 (pág. 6196 deste volume).
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(160) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre aos orçamentos da União, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto e do

Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor total de R$ 319.532.569,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1·, da Lei n· 9.225, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica aberto aos orçamentos da União, de que trata a Lei
n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Educação
e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no
valor total de R$ 319.532.569,00 (trezentos e dezenove milhões,
quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diversos, recursos diretamente arrecadados e doações, nos
termos do art. 2·, da Lei n· 9.225/95.
Art. 3· Em decorrência do estabelecido neste decreto, ficam
alteradas as receitas das diversas entidades da administração
indireta, na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995, págs. 22663/22679.
(*) Publicado no DO de 27.12.1995 (pág. 6204 deste volume).
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS

DECRETO N" 1.723, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995 (*)
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

Retificação

Na página 19691, 2' coluna, no art. 1", onde se lê:
... Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação...
Leia-se:

... Ministério da Educação e do Desporto ...

(*) Publicado no DO de 30.11.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(11):5021,

novo 1995).
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DECRETO Nº 1.748, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Altera o Regulamento para o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha,
aprovado pelo Decreto n!! 95.660, de 25 de
janeiro de 1988.

Retificação
No preâmbulo do Decreto nº 1.748, de 19 dezembro de 1995,
publicado no Diário Oficial da União de 20 subseqüente, Seção I,
página 21508, I" coluna:
Onde se lê: «". de acordo com a Lei nº 7.662, de 9 de outubro de
1987,»
Leia-se: «,., de acordo com a Lei nº 7.622, de9 de outubro de 1987,»

DECRETO N" 1.751, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 (**)
Regulamenta as normas que disciplinam os procedimentos administrativos relativos à aplicação de medidas compensatórias.

Retificação
Na página 21515,2" coluna, nas assinaturas, leia-se:
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
José Eduardo de Andrade Vieira
José Frederico Álvares
Andrea Sandro Calabi
(*) Publicado no DO de 20.12.1995 (pág. 5912 deste volume).
(**) Publicado no DO de 20.12.1995 (pág. 5914 deste volume),

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):63ü5-63ü8, dez. 1995.
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DECRETO N° 1.755, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Altera os valores constantes do Anexo ao
Decreto n' 1.664, de 9 de outubro de 1995, que
dispõe sobre a programação orçamentária f
financeira do Poder Executivo para o exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União.

Retificação
Republica-se

O

Anexo por ter saído com incorreção.

o anexo está publicado no DO de 26.12.1995, pág. 22209.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(5) DECRETO DE l° DE NOVEMBRO DE 1995 (**)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor de diversos
órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, créditos adicionais no valor de R$
2.889.369.503,00, para os fins que especifica.

Retificação
No Anexo II, página 17578,

Onde se lê:
R$I,OO
Natureza

FT

Valor

4.5.90.51

100

1.500.000

39201.16.088.0537.1204.0744
BR·4241PE - Chã Preta - Correntes

(*) Publicado no DO de 21.12.1995 (pág. 5983 deste volume).
(**) Publicado no DO de 3.11.1995 (v. Coleção deis Leis. Brasília,187(1l):5028, novo

1995).
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Leia-se:
R$ 1,00
39201.16.088.0537.1204.0744
BR-4241AIJPE - Chã Preta - Correntes

Natureza

F1'

Valor

4.5.90.51

100

1.500.000

(114) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Agricultura. doAbastecimento e da Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de R$
1.231.680,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

Retificação
Republicam-se os Anexos I e II por terem saído com incorreções
no DO de 23 de dezembro de 1995 -Seção I, página 22158, 1"coluna.
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995. pág. 22735.

(202) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995 (**)
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério das Relações Exteriores,
crédito especial no valor de R$ 768.600,00,
para os fins que especifica.

Retificação
Republicam-se os Anexos I.e II por terem saído com incorreções
no DO de 28 de dezembro de 1995 - Seção I, página 22493, 2" coluna.
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1995. pág. 22735.
(*)
(**)

Publicado no DO de 23.12.1995 (pág. 6161 deste volume).
Publicado no DO de 28.12.1995 (pég. 6243 deste volume).
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1.724 - Decreto de 4 de dezembro de 1995 - Fixa alíquotas do Imposto de
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Estados Partes do Mercosul, dando eficácia no plano interno ao Regime
de Adequação Final à União Aduaneira. Publicado no DO de 5 de
dezembro de 1995
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1.725 - Decreto de 4 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a execução do
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de 6 de dezembro de 1995
,."
,.,...................
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1.732 - Decreto de 7 de dezembro de 1995 - Consolida o regulamento da
Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, que estabelece as características
da Nota do Tesouro Nacional (NTN) e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995.
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1.763 - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Altera alíquota do Imposto
de Importação incidente sobre os 'produtos que relaciona. Publicado no
DO de 27 de dezembro de 1995
:
..

6044

1.764 - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Altera alíquotas do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), incidente sobre as operações de crédito que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995
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1.765 - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a vigência das
resoluções do Grupo Mercado Comum e das Decisões do Conselho do
Mercado Comum que menciona. Publicado no DO de 29 de dezembro
de 1995
.

6048

1.766 - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 29 de
dezembro de 1995
"
.

6049

1.767 - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Altera a Nomenclatura
Comum do Mercosul e as alíquotas do Imposto de Importação e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995
.
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(I) -

Decreto de 5 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.000.000,00, em favor do
extintóMinistério do Bem-Estar Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro de
1995.

6053

(2) -

Decreto de 5 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 500.000,00, para reforço de dotação
. consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro
de 1995.

6054

Decreto de 5 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação do Coração e Diagnósticos Especiais (Acorde), com sede na
Cidade de Brasília (DF), e outras entidades. Publicado no DO de 6 de
dezembro de 1995.

6055

Decreto 'de 7 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 1.302.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995. .........

6056

(3) -

(4) -

(5) -

Decreto de 7 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.
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suplementar no valor de R$ 1.053.108,00, para reforço de dotações
consignadas no orçamento vigente. Publicado no DO de 8 de dezembro

de 1995.

6057

Decreto de 7 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.985.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 8 de dezembro de 1995
".........................................

6058

(7) -

Decreto de 7 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 158.108,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicada no DO de 8 de dezembro de 1995.

6059

(8) -

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a descentralização
da administração dos portos, hidrovias e eclusas que menciona e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995. .....

6060

(9) -

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre os pedidos de vista
pertinentes a processos submetidos à deliberação dos Conselhos Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) e da Amazônia (Sudam) e do Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Publicado no
DO de 11 de dezembro de 1995
;.......................

6061

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Econômicas da Faculdade Matogrossense de Ciências
Contábeis e Administrativas, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado
de Mato Grosso. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995.

6062

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis das Faculdades SPEI, na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 11 de dezembro de
1995
,...............................

6063

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Engenharia de Produção Mecânica do Curso de Engenharia da Escola de Engenharia Mauá, com sede na Cidade de São
Caetano do SuJfSP, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1995
,
,
,
,',...........................................

6064

(13) -

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Biologia da Facilidade de Filosofia, Ciências e Letras de
Registro, com sede na Cidade de Registro, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995.

6064

(14) -

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciência da Faculdade de Educação de Porto Velho, com sede
na Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia. Publicado noDO de 11
de dezembro de 1995.

6065

(6) -

(10) -

(11) -

(12) -

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.

6315
(15) _

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Itararé, com sede na Cidade de Itararé, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995
.

6066

(16) _

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Econômicas do Centro Educacional La .Salle de
Ensino Superior, com sede na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995
.

6067

(17) _

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Educação Artística da Faculdade de Estudos Sociais de Barra
do Garças, com sede na Cidade de Barra do Garças, Estado de Mato
Grosso. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995
.

6067

(18) _

Decreto de 8 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, imóvel urbano, com benfeitorias, que
menciona, destinado à Justiça Federal de tvGrau da 1~ Região, com
sede em Brasília (DF) - Seção Judiciária do Estado do Goiás. Publicado no
de 12 de dezembro de 1995
..

6068

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica e do Ministério do
Exército, crédito suplementar no valor total de R$ 4.485.420,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 12 de dezembro de 1995
.

6070

(20) _

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$1.638.812,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 12 de dezembro de 1995
..

6071

(21) -

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios crédito suplementar no valor de R$ 588.000.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
dezembro de 1995
.

607.2

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 900.506,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12
de dezembro de 1995
..

6073

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 1.100.000,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
12 de dezembro de 1995
.

6074

no

(19) _

(22) _

(23) -
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6316
(24) -

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da
União, em favor da Justiça do 'Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 3.690.122,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1995.

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,crédito suplementar no valor de R$ 957.297,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 12 de dezembro de 1995.
(26) - Decreto de 11 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito especial
até o limite de R$ 3.000.000,00, para os fina que especifica. Publicado
no DO de 12 de dezembro de 1995. ............................................•.............

6075

(25) -

(27) -

(28) -

(29) -

(30) -

(31) -

(32) -

(33) -

6076

6077

Decreto de 11 de dezembro de 1995 -Abre aos orçamentos da União,
em favor. da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 20.422.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1995.

6077

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal "da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 185.926,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de dezembro
de 1995.

6078

Decreto de 11 de dezembro de 1995 -Abre aos orçamentos da União,
em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
de R$ 143.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1995.

6079

Decreto de 11 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 1.557.146.543,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social. para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12
de dezembro de 1995.

6080

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 858.560,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 12 de dezembro de 1995.

6081

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o
limite de R$ 14.130.708,00, para os fins que especifica. Publicado no
DO de 12 de dezembro de 1995.

6082

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no
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valor de R$ 667.996,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1995...

6083

(34) -

Decreto de 11 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 187.777.000,00, para reforço de dotações
consignadas no Vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de dezembro
de 1995
..

6084

(35) -

Decreto de 12 de dezembro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Atlântica de Santos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 13 de dezembro de 1995
.

6085

(36) -

Decreto de 12 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Comunicação Social das Faculdades Integradas Santana, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Publicado no DO
de 13 de dezembro de 1995
..

6086

(37) -

Decreto de 12 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área de terra que menciona.
.
Publicado no DO de 13 de dezembro de 1995. ..

6086

(38) -

Decreto de 12 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas no Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), a área de terra que
.
menciona. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1995

6088

(39) -

Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Educação Física da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, com sede na Cidade de Bragança Paulista, Estado de
.
São Paulo. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995

6089

Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 14 de
dezembro de 1995
.

6090

Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Restabelece o título de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995
.

6093

(42) -

Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente de Reabilitação Evangélica, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras entidades. Publicado no DO de 14
de dezembro de 1995
.

6094

(43) -

Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Publi.
cado no DO de 14 de dezembro de 1995

6095

(40) -

(41) -
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6318
(44) -

(45) -

(46) -

(47) -

(48) -

(49) -

(50) -

(51) -

(52) -

(53) -

Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Fifam de Itabira Ltda., para explorar servíçode radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais. Publicado
no DO de 14 de dezembro de 1995.
Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 4.620.007,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de dezembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 19.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de dezembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores. crédito suplementar
no valor de R$ 5.868.126,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de dezembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da União,
em favor do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Militar, crédito
suplementar no valor de R$ 5.782.000,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 15 de de~
zembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 24.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de
dezembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do MeioAmbiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor deR$ 3.202.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 15 de dezembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 9.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de dezembro de 1995.
Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios dos Transportes e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no
montante de R$ 5.581.815,00, para os fins que especifica. Publicado no
DO de 15 de dezembro de 1995.
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6096

6097

6098

6099

6100

6101

6102

6103

6104

6104

-

6319

(54) _

Decreto de 14 de dezembro de 1995 -Abre 80S orçamentos da União,
em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor total de R$ 17.100.000,00,
para reforço de dotações consignadas nos orçamentos vigentes. Publicada no no de 15 de dezembro de 1995. .
.

6106

(55) _

Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Autoriza a reversão à empresa
Açúcar e Alcool Bandeirantes SA. do terreno que menciona. Publicado
.
no DO de 15 de dezembro de 1995

6106

(56) _

Decreto de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a incorporação ao
patrimônio da União do imóvel que menciona. Publicado no DO de 15
de dezembro de 1995
.
(57) - Decreto de 18 de dezembro de 1995 - Renova a concessão da Rádio
Tiradentes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1995
.
(56) -

6107

6109

Decreto de 18 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a Comissão
Especial criada pelo art. 42 da Lei n!! 9.140, de 4 de dezembro de 1995,
que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. Publicado no DO
de 19 de dezembro de 1995
.

6110

(59) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Transfere para a Fundação
Navegantes de Porto Lucena a concessão outorgada à Rádio Oaibaté
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Caibaté, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de
20 de dezembro de 1995
.

6111

(60) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 979.000.00, para reforço de dotação consignada no vigente
.
orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1995. ..

6112

(61) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 4.800.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
..
orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1995

6113

(62) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
valor de R$ 2.645.554,00, para reforço de dotações. consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1995........

6113

(63) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 7.239.523,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 20 de
dezembro de 1995
.

6114
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6320
(64) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 1.000.000,00,
em favor do Ministério daPrevidência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 20 de
dezembro de 1995.
(65) - Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da
União, em favor da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor total de R$ 29.562.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 20 de
dezembro de 1995.
(66) - Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 14.680.720,00, para reforço "de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 20 de dezembro
de 1995.

6115

6116

6117

(67) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 31.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de
1995
,........................................

6118

(68) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, 'crédito suplementar no valor
de R$ 6.871.634,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1995.

6119

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Obra Missionária Mensagem da Paz, com sede na Cidade de Teixeira
Soares (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 20 de dezembro
de 1995.

6120

(70) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 22.836.629,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1995.

6121

(7l) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da União,
em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
R$ 59.500.00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1995.

6122

(72) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de
R$ 78.300.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1995.

6123

(73) -

Decreto de 19 de dezembro de 1995 Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 6.057.469,00,

(69) -
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para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publi-

cado no DO de 20 de dezembro de 1995.

6123

4) _ Decreto de 20 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
(7
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no ,valor de

R$

3.697.00~.OO, para reforço de dotações

consignadas no Vigenteorçamento.Publicado naDO de 21 de dezembro
de 1995.
) _
(75

dezembro de 1995.
(76) _ Decreto de 20 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União,em favordaPresidência daRepública e doMinistério dasRelações
Exteriores, créditossuplementares no valortotaldeR$1.415.593,OO, para
reforço de dotaçõesconsignadasno vigente orçamento. Publicado no DO
de 21 de dezembro de 1995.
(77) _

6125

6126

Decreto de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o aumento do capital
social da Companhia Docas do Maranhão (Codomar). Publicado no DO

de 21 de dezembro de 1995
(78) -

6125

Decreto de 20 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Suguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes. crédito suplementar no valor de R$ 48.002.138,00. para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de

,................

6127

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados. crédito
suplementar no valor de R$ 2.539.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro

de 1995. Edição Extra.
(79) -

6128

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 34.464.311,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro

de 1995. Edição Extra.
(80) -

6129

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar
no valor de R$ 32.451.967,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.

Edição Extra.

6130

(81) -

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o
limite de R$ 10.995.803,00, para os fins que especifica. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1995.

6131

(82) -

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 43.354.580,00, para reforço de dotações consignadas no
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vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.
(83) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 50.147.378,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.
(84) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$ 2.162.396,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de
23 de dezembro de 1995. Edição Extra.
(85) -

6132

6133

6134

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho,
crédito suplementar no valor de R$ 9.459.026,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1995.

6135

(86) -

Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre aos orçamentos da União,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, créditos adicionais até o limite de R$ 1.012.942.210,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro
de 1995. Edição Extra.

6136

(87) -

Decreto de 22 de dezembro de-1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de
R$ 201.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra....

6137

(88) -

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito especial até o limite de
R$ 28.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra....

6138

(89) -

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
especial até o limite de R$ 3.160.873,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro
,......................................................................
de 1995. Edição Extra

6139

(90) -

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 2.180.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro
de 1995. Edição Extra.

6139

(91) -

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Senado Federal, crédito especial
até o limite de R$12.532.789,00, para reforço de dotações consignadas
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no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.

Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 5.240.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 23 de dezembro
de 1995. Edição Extra.
_ Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao orçamento da União,
(93) em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 1.810.649,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.
) _ Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
(94
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito"suplementar no valor de R$ 6.582.419,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra...................................
(95) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia e de Minas e Energia, crédito suplementar no valor total de
R$ -6.997.161,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra........
(96) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 20.924.551,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1995. Edição Extra.
(97) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
total de R$ 4.733.753,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.
(98) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 700.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.
(99) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 196.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no Vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro
de 1995. Edição Extra.
(100) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda,
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créditos adicionais no montante de R$ 240.269.505,00, para os
fins que especifica. Publicado no DO de ~3 de dezembro de 1995.
Edição Extra.
(l01) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações
Exteriores, créditos suplementares no valor de R$ 5.159.946,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.
(102) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Estado-Maior das Forças
Armadas e do Ministério daAeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$128.594.341,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição
Extra...........................................................................................................

(103) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 2.130.666,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.
(104) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.364.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.
(105) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 1.385.600,00,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado
no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.....................................
(106) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor
de R$ 3.637.058,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição
Extra...........................................................................................................
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(107) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 613.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.

6155

(108) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 28.950.416,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado naDO de 23 de dezembro de 1995. Edição
Extra.
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(109) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade SocialdaUnião crédito suplementarnovalorde R$ 836.400.000,00,
em favor do Ministério da Previdênciae Assistência Social, para reforço
de dotaçõesconsignadasno vigente orçamento. Publicado naDO de 23 de
dezembro de 1995. Edição Extra.

6157

(110) - Decreto de 22 de dezembrode 1995 -Abre ao Orçamentoda União,
em favor da Justiça do Trabalhoe da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios,crédito suplementar no valor total de R$1.233.880,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.........................................

6158

(Ll l.) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor de R$ 10.728.783,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1995. Edição Extra
,........................................

6159

(112) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 8.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra.

6160

(113) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 3.696.853,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO. de 23 de dezembro de 1995.
Edição Extra..............................................................................................

6160

(114) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura,do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
R$1.231.680,OO, para reforçode dotação consignada no vigente orçamento. Publicado noDO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6161
6308

(115) - Decreto de 22 de dezembrode 1995 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência
e Tecnologia, de Minas e Energia e das Comunicações, crédito suplementar no valor total de R$ 2V773.254,OO, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.

6162

(116) - Decreto de 22 de dezembrode 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 33.245.979,00, para reforçode dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de
1995. Edição Extra.
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(117) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 200.000.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição
Extra.

6164

(118) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério do Exército, crédito especial até o limite
de R$ 4.071.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1995. Edição Extra.

6165

(119) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o
limite de R$ 860.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.

6166

(120) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 6.559.490,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1995. Edição Extra.

6167

(121) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Federal, crédito
suplementar no valor total de R$ 15.795.000,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1995. Edição Extra.

6168

(122) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 513.902.899,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos. Publicadono DO de 23 de dezembro .de 1995.
Edição Extra...............................................................................................

6169

(123) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 90.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1995. Edição Extra.

6170

(124) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 37.936.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra.

6171

(125) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 474.717,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995. Edição Extra........
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(126) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Transfere para a Fundação
Arquidiocesana de Cultura a Concessão outorgada à Rádio Cultura de
Sergipe S.A., para explorar serviço da radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Publicado no DO de
23.de dezembro de 1995. Edição Extra.
(127) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 3.332.800,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
(128) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 763.693,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.
(129) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto. crédito
suplementar no valor de R$ 319.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro
de 1995
(130) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura. crédito suplementar no valor de R$ 124.000.00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 27 de dezembro de 1995.
(131) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 7.198.200,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
27 de dezembro de 1995.
(132) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de
R$ 31.030.000,00, para os fíns que especifica. Publicado no DO de 27
de dezembro de 1995.
(133) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e
Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 9.718.009,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 27 de dezembro de 1995.
(134) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União. em favor do Ministérioda Cultura, crédito suplementar novalor
de R$ 496.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.
(135) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União. em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
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suplementar no valor de R$ 18.519.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro
de 1995.
(36) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 40.224.219,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995. .....

6182

(137) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 7.750.380,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.

6183

(138) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 351.241,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27
de dezembro de 1995.

6184

(139) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 5.654.409,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
(140) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
crédito suplementar no valor de R$ 160.874.918,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
(141) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 246.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 27 de dezembro
de 1995.
(142) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o
limite de R$ 1.500.000,00, para os fins que especifica. Publicado noDO
de 27 de dezembro de 1995.
(143) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 29.300.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
(144) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.
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de R$ 15.000.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
27 de dezembro de 1995.
(145) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça. crédito suplementar no valor
de R$ 299.936.00. para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado noDO de 27 de dezembro de 1995.

6189

6190

(146) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 1.101.477,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.

6191

(147) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar-no
valor de R$ 580.338,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.

6192

(148) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, créditos adicionais no valor
total de R$ 9.811.200,00. para os fins que especifica. Publicado naDO
de 27 de dezembro de 1995.

6192

(149) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto. crédito
especial no valor de R$ 30.000,00, para o fim que especifica. Publicado
no DO de 27 de dezembro de 1995.

6194

(150) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União em favor de diversos Órgãos, crédito
suplementar no valor total de R$ 3.818.980,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro
de 1995
,......................................................

6194

(151) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto. crédito
suplementar no valor de R$ 261.593.687.00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 27 de dezembro
de 1995
;...........................................................................................

6195

(l52) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor total de
R$ 6.725.200.000,00, em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.
Republicado no DO de 29 de-dezembro de 1995.

6196
6303

(l53) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho,
crédito suplementar no valor de R$ 252.039.193,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
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(154) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000~OO.
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 27 de dezembro de 1995.
(155) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 5.200.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.

6198

6199

(156) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 ~ Abre aos orçamentos da
União, em favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar
no valor de R$ 685.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.

6200

(157) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 474.335.035,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.

6201

(158) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite
de R$ 72.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.

6202

(159) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 341.888.164,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 27 de dezembro de 1995
"" .."""" """".."" ..,,.,,...........

6203

(160) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre aos orçamentos da União,
em favor do Ministério-da F.ducação e do Desporto e do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor total de R$ 319.532.569,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 27 de dezembro de 1995.
Republicado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6204
6304

(161) - Decreto de 26 de 'dezembro de 1995 -Abre aos orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor total de R$ 94.846.151,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 27 de dezembro de 1995.

6205

(162) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Tribunal de Contas da União,
crédito suplementar no valor de R$ 1.800.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
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(163) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da -Iustiça, crédito suplementar no valor
de R$ ,53.403,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado noDO de 27-de dezembro de 1995.
(l64) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados,
crédito suplementar no valor de R$ 2.340.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
(l65) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar até o
limite de R$ 14.759.246,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.
(166) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 1.443.189,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
(167) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 1.022.024.964,00, para o fun que especifica. Publicado noDO de 27
de dezembro de 1995.
(168) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito especial até limite de R$ 331.360,00, e
crédito suplementar no valor de R$ 1.219.988,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
(169) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Fixa o número de dias para
exibição de obras cinematográficas brasileiras durante o ano de 1996.
Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.
(170) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Delega competência ao
Ministro da Fazenda no caso que especifica. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1995.
(171) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública
federal. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.
(172) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar n~ valor de R$ 33.159.756,00, _para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro
de 1995.
(173) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito

6207

6207

6208

6209

6210

°

6211

6212

6213
6214

6214

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.
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suplementar no valor total de R$ 27.584.749,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
dezembro de 1995.
(174) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal e do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 27.121.130,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 28 de dezembro
de 1995.

6215

6216

(175) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre "aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda e
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 1.937.446.996,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado naDO de 28 de dezembro de 1995.

6217

(176) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal,créditos adicionais no montante de R$ 47.230.000,00,
para os fins que especifica. Publicado no DO de 28. de dezembro de
1995 ..:........................................................................................................

6218

(177) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República
e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor
de R$ 5.053.789,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995.

6220

(178) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor
de R$ 23.400.000,00, para reforço de dotações consignadas 'no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995.

6221

(179) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o
limite de R$ 3.800.000,00, para os fins que especifica. Publicado naDO
de 28 de dezembro de 1995. .
:.......................................

6222

(180) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 51.512.250,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995.
(181) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, crédito suplementar no valor de R$ 1.671.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 28 de dezembro de 1995.
Co!. Leis Rep. Fed. Braail, Braaília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.

6222

6223

6333
(182) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União. em favor do Ministério do Trabalho,
crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.Publicadono DO de 28 de
dezembro de 1995.

6224

(183) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
especial no valor de R$ 4.814.690,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995.

6225

(184) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da. União, em favor da Presidência da República,
créditosuplementar no valorde R$ 868.000,00, parareforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.Publicado noDO de 28 de dezembro
de 1995
,
,.........................................................

6226

(185) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favordoMinistério da Cultura,crédito
suplementar no valor de R$ 341.028,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.Publicadono DO de 28 de dezembro
de 1995.

6227

(186) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 5.087.926,00, para reforço de dotações ccnaígnadas no vigente orçamento. Publicado no
de 28 de dezembro de
1995.

6228

(187) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite
de R$ 39.812.338,00, para os fms que especifica. Publicado no DO de
28 de dezembro de 1995.

6229

(188) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educaçãoe do
Desporto, crédito especial no valor de R$ 2.119.000,00, para o fim que
especifica. Publicado no
de 28 de dezembrode 1995.

6229

(189) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$1.328.000,00, para reforço de dotaçãoconsignadanovigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995.

6230

no

no

(190)

~

Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça
do Trabalho, créditos adicionais até o limite de R$ 4.782.760,00, para
oa fins que eapecifica. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995. .....
(191) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favordoMinistério doMeioAmbiente,dosRecursosHídricos
e da Amazônia Legal, créditos adicionais no mon:ante de R$7.421.116,00,

6231

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.

6334
para os fins que especifica. Publicado no DO de 28 de dezembro de
1995
:...............................................................................

6232

(192) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos, crédito
suplementar no valor de R$ 1.336.880,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 28 de dezembro
de 1995.

6234

(193) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 314.606,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
dezembro de 1995.

6235

(194) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça do Trabalho,
crédito suplementar no valor total de R$13.254.041,OO, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 28
de dezembro de 1995.

6236

(195) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor doMinistériodosTransportes, créditosuplementarno valor
de R$ 94.109.604,00 e crédito especial até o limite de R$ 11.185.529,00,
para os fins que especifica. Publicado no DO de 28 de dezembro de
1995.

6236

(196) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 27.273.730,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
dezembro de 1995.

6237

(197) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 3.304.919,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995.

6238

(198) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e
Assistência Social, crédito especial no valor de R$160.000.000,00, para
os fins que especifica. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995. ...

6239

(199) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de
R$ 8.814.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
28 de dezembro de 1995.

6240

(200) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.

6335
valor de R$ 5.093.316,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995.

6242

(201) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho,
crédito suplementar no valor de R$ 6.934.466,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
dezembro de 1995.

6242

(202) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito especial
no valor de R$ 768.600,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 28 de dezembro de 1995.
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6243
6308

(203) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 251.880,00, em
favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de dezembro
de 1995.

6244

(204) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, créditos adicionais até o
limite de R$ 9.081.787,00, para os fíns que especifica. Publicado noDO
de 28 de dezembro de 1995.

6245

(205) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 40.141.219,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 29 de dezembro
de 1995.

6246

(206) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Exército, crédito
suplementar no valor de R$ 123.118.036,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro
de 1995.

6247

(207) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 141.374.879,00, em favor dos Ministérios da Educação e do
Desporto, da Saúde e do Trabalho, para reforço de dotações consígnadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de
1995.

6248

(208) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos, crédito
suplementar no valor de R$ 30.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro
de 1995.

6249
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6336
(209) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento de
Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor de R$ 136.560.408,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995.
(210) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento de
Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial,
no valor de R$ 2.711.012.055,00, para os fins que especifica. Publicado
no DO de 29 de dezembro de 1995.
(211) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, créditos adicionais até o limite de
R$ 18.694.434,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995.
(212) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre 80S Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, emfavordo Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, créditos adicionais até o limite
de R$ 59.831.598,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6251

6251

6252

6254

(213) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 -Abre 80S Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 25.219.509,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 29 de dezembro de 1995.
(214) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor total
de R$ 44.562.539,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995.
(215) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação
e do Desporto, da Previdência e Assistência Social, da Saúde, e do
Trabalho, crédito suplementar no valor total de R$ 281.621.798,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 29 de dezembro de 1995.

6255

5256

6257

REPUBLICAÇÕES
DECRETO
1.745 - Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995.
Republicado no DO de 28 de dezembro de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.

5865
6259

6337
DECRETOS NÃO NUMERADOS
(152) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor total de
R$ 6.725.200.000,00, em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995.
Republicado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6196
6303

(160) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor total de R$ 319.532.569,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 27 de dezembro de 1995.
Republicado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6204
6304

RETIFICAÇÕES
DECRETOS
1.723 - Decreto de 29 de novembro de 1995 - Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 30 de
novembro de 1995 e retificado no DO de 6 de dezembro de 1995.
1.748 - Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Altera o Regulamento para
o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, aprovado pelo
Decreto nl! 95.660, de 25 de janeiro de 1988. Publicado no DO de 19 de
dezembro de 1995.
Retificado no DO de 27 de dezembro de 1995.

6305

5912
6306

1.751 - Decreto de 19 de dezembro de 1995 - Regulamenta as normas
que disciplinam os procedimentos administrativos relativos à aplícação de medidas compensatórias. Publicado noDO de 20 de dezembro
de 1995.
Retificado no DO de 21 de dezembro de 1995.

5914
6306

1.755 - Decreto de 20 de dezembro de 1995 -Altera os valores constantes
do anexo ao Decreto n" 1.664, de 9 de outubro de 1995, que dispõe sobre
a programação orçamentária e fmanceira do Poder Executivo para o
exercício de 1995, relativa aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União. Publicado no DO de 21 de dezembro de 1995.
Retificado no DO de 26 de dezembro de 1995.

5983
6307

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(5) -

Decreto de 1l! de novembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.

6338
Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais no valor de
R$ 2.889.369.503,00, para os fina que especifica. Publicado noDO de 3 de
novembro de 1995 e retificado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6307

(114) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura,do
Abastecimento e da Reforma Agrária,crédito suplementar no valor de
R$ 1.231.680,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995.
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6161
6308

(202) - Decretode 27 de dezembrode 1995 - Abreao OrçamentoFiscal da
União, em favor do Ministério das Relações-Exteriores, créditoespecial
no valor de R$ 768.600,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 28 de dezembro de 1995.
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995.

6243
6308

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6309-6338, dez. 1995.

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 2
-

Vigésimo Protocolo Adicional- Execução. Brasil e Uruguai.
Decreto n" 1.725, de 4 de dezembro de 1995

5796

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICAN' 18.
- Décimo Segundo Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai.
Decreto n" 1.730, de 6 de dezembro de 1995

5828

ACORDO, POR TROCA DE NOTAS, NO ÃMBITO DA DOAÇÃO CULTURALJAPONESA
-

Promulgação. Brasil e Japão.
Decreto n!! 1.742, de 8 de dezembro de 1995

5852

ACORDO, POR TROCA DE NOTAS, SOBRE O EXERCícIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO E
TÉCNICO
-

Promulgação. Brasil e Dinamarca.
Decreto n!! 1.743, de 8 de dezembro de 1995

5853

AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S.A.
-

Imóvel. Reversão - Autorização.

(55) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6106

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6340
ARGENTINA
-

Acordo de Complementação Econômica nl! 18. Décimo Segundo
Protocolo Adicional. Brasil, Paraguai e Uruguai.
Decreto n'.! 1.730, de 6 de dezembro de 1995

5828

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO EVANGÉLICA RIO
DE JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Declaração.

(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

ASSOCIAÇÃO CRISTÃDO LAGO NORTE. BRASILIA(DF)
- UtilidadePública - Restabelecimento.
(41) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

6093

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOSDO DEFICIENTE VISUAL. BRASILIA (DF)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.

(41) Decreto de 13 de dezembro de 1995

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOPROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA.
BRASíLIA(DF)
- UtilidadePública- Declaração.
(171) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6093

6214

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO E DIAGNÓSTICOS ESPECIAIS - ACORDE. BRASíLIA(DF)
-

Utilidade Pública - Declaração.

(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6055

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. RIO DE JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.

(41) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6093

ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL. BRASíLIA(DF)
-

Utilidade Pública - Restabelecimento.

(41) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6093

ASSOCIAÇÃO HOSPITALBELIZÁRIO MIRANDA. LAJINHA(MG)
-

Utilidade Pública - Declaração.

(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Braeil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6055

6341
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE RÁDIO E TELEVISÃO. RIO DEJANEIRO
(RJ)

-

Utilidade Pública - Declaração.
(3) Decrete de 5 de dezembro de 1995

6055

ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ.SÃOBERNARDO DOCAMPO (SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

ATMDADE AUDIOVISUAL
-

Incentivo. Imposto de Renda - Dedução. 1996.
Decreto n' 1.760, de 26 de dezembro de 1995

6035

ATMDADE POLíTICA
-

Participação. Pessoa desaparecida. Reconhecimento. Indenização.
Comiásão Especial- Instalação.
(58) Decreta de 18 de dezembro de 1995

6110

ATIVIDADE REMUNERADA
-

Corpo diplomático. Dependente. Acordo - Promulgação. Brasil e
Dinamarca.
Decreto n 21.743, de 8 de dezembro de 1995

5853

ATO INTERNACIONAL
-

Acordo de Complementação Econômica nl! 2. Vigésimo Protocolo
Adicional. Brasil e Uruguai.
Decreto n 21. 725. de 4 de dezembro de 1995

5796

-

Acordo de Complementação Econômica nl! 18. Décimo Segundo
Protocolo Adicional. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Decreto n 21.730, de 6 de dezembro de 1995

5828

-

Acordo, por troca de Notas, no Âmbito da Doação Cultural Japonesa. Brasil e Japão.
Decreto n 21.742, de 8 de dezembro de 1995

5852

Acordo, por troca de Notas, Relativo ao Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular. Administrativo e Técnico. Brasil e Dinamarca.
Decreto n 21.743, de 8 de dezembro de 1995

5853

-

AUTOPEÇA
-

Imposte de Importação. Alíquota -Redução.
Decreto n 21.761, de 26 de dezembro de 1995

6036

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Braeilia, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6342

B
BENEFícIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
-

Regulamento. Pessoa deficiente. Idoso.

Decreto n!21.744, de 8 de dezembro de 1995

BENS DE CAPITAL
- Impostode Importação. Alíquota - Redução.
Decreto n!! 1.761, de 26 de dezembro de 1995

5854

6063

BIOLOGIA
- Curso de Graduação - Autorização.
Registro (SP). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Regis-

tro.
(13) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6064

BIOSSEGURANÇA
-

Política Nacional. Biotecnologia. Regulamento.

Decreto n!! 1.752, de 20 de dezembro de 1995

5958

c
cÂMARA DE pOLíTICAS REGIONAIS
-

Conselho de Governo - Organização. Funcionamento.

Decreto n' 1. 741, de 8 de dezembro de 1995

5850

cÂMARA DOS DEPUTADOS

-

-

Orçamento. CréditoSuplementar.
(27) Decreto de 11 de dezembro de 1995
Orçamentoda Seguridade Social. CréditoSuplementar.
(78) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(164) Decreto de 26 de dezembro de 1995
Orçamento fiscal. CréditoSuplementar.
(60) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(61) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6077
6128
6207
6112
6113

CAPITAL SOCIAL
- .Aumento. Companhia Docas do Maranhão (Codomar).

(77) Decreto de 20 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6127

6343
CARGO EM COMISSÃO
-

Ministério da Ciência e 'Iecnclogia.
Decreto n!11.753, de 20 de dezembro de 1995

5967

-

Ministério da Fazenda.
Decreto n'l1.745. de 13 de dezembro de 1995 (publicado noDO de
14 de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 28 de dezembro de 1995)

5865
6259

-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Decreto n 21.757, de 22 de dezembro de 1995

6015

-

Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n!11.756, de 22 de dezembro de 1995

5984

-

Remanejamento.
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Decreto n" 1.723, de 29 de novembro de 1995 (publicado noDO de
ao de novembro de 1995 e retificado no DO de 6 de dezembro de
1995)

6305

Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur),
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).
Decreto n Q 1.766, de 28 de dezembro de 1995

6049

Ministério da Educação e do Desporto

Decreton!! 1.731, de 6de dezembro de 1995

5829

CARGO PRIVATIVO
-

Oficial General. Ministério do Exército. Legislação - Alteração.

Decretonl!1.739, de 8 de dezembro de 1995

5848

CESSÃO DE PESSOAL
-

Servidor Público Civil. Normas.

Decretonl!1.737, de 7 de dezembro de 1995

5844

CI1!:NCIAS
-

Curso de Graduação - Autorização
Porto Velho (RO). Faculdade de Educação de Porto Velho.
(14) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6065

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6344
CI~NCIAS CONTÁBEIS

-

Curso de Graduação- Autorização
Curitiba (PR). Faculdades SPEI - Sociedade Paranaense de Ensino e Informática.
(11) Decreto de 8 de dezembro de 1995
Itararé (SP). Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas
de Itararé.
(15) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6063

6066

CI~NCIAS ECONÔMICAS

-

Curso de Graduação- Autorização
Canoas (RS). Centro Educacional La SaUe de Ensino Superior.
(16) Decreto de 8 de dezembro de 1995
Cuiabá (MT). Faculdade Matogrossense de Ciências Contábeis
. Administrativas.
(10) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6067
E'

6062

cIRcULo

DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE PINHEIROS.
PINHEIROS (SP)

-

Utilidade Pública - Declaração.
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

COMANDO DE DEFESA AEROESPACIAL BRASILEIRO (COMDABRA)
- Ativação. Ministério da Aeronáutica.
Decreto n!! 1.758, de 26 de dezembro de 1995
- Regulamento - Aprovação.
Decreto nQ 1.759, de 26 de dezembrode 1995

6035

COMÉRCIO EXTERIOR
- Subsídio. Direito Antidumping. Direito compensatório. Regulamento.
Decreto n!! 1,751, de 19 de dezembrode 1995 (publicado no DO de
20 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 21 de dezembro de 1995)

5914
6309

COMISSÃO ESPECIAL
- Instalação. Pessoa desaparecida, Atividade política.
(58) Decreto de 18 de dezembro de 1995 .

6110

COMISSÃO INTERMlNISTERIAL
- Transporte bioceânico. Informação.
Decreto n!! 1.726, de 4 de dezembrode 1995

5797

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339·6395, dez. 1995.

6034

6345
COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA(CTNBIO)
- Regulamento.
Decreto n' 1.752, de 20 de dezembro de 1995

5958

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)
-

Dissolução. Extinção. Desestatização.

Decreto n' 1. 746, de 14 de dezembro de 1995

5908

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃo (CODOMAR)
- Capital social- Aumento.
(77) Decreto de 20 de dezembro de 1995

6127

COMUNICAÇÃO SOCIAL
- Curso de Graduação - Autorização
São Paulo (SP). Faculdades Integradas Santana.
(36) Decreto de 12 de dezembro de 1995

6086

CONFER1!:NCIA NACIONAL DE SAÚDE
- Décima. Convocação. Ministério da Saúde. 1996.
Decreto n 21.727, de 4 de dezembro de 1995

5799

CONSELHO DE GOVERNO
- 'Câmara de Políticas. Regionais - Organização. Funcionamento.
Decreto n!! 1.741, de 8 de dezembro de 1995

5850

CONSELHO DE REFORMA DO ESTADO
- Criação.Ministérioda Administração Federale Reforma doEstado.
Decreto n' 1.738, de 8 de dezembro de 1995

5846

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS
- Resolução n2 1.022 - Execução. Sanção - Suspensão. Iugoslávia.
Decreto n!! 1.754, de 20 de dezembro de 1995

5982

CONSELHO DO MERCADO COMUM
- Conselho do Mercado Comum - Decisões - Vigência. Mercosul.
Decreton!! 1.765, de 28 de dezembro de 1995

6048

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

-

Legislação - Alteração.
Decreton!! 1.734, de 7 de dezembro de 1995

5841

ColoLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6346
CORPOAUXILIAR FEMININODARESERVA DAMARINHA
-

Regulamento - Alteração.
Decreton Q 1.748, de 19 de dezembro de 1995 (publicado no DO de

20 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 27 de dezembro de 1995)
CRÉDITO ADICIONAL
- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
- Justiça do Trabalho.
(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995
- Justiça Eleitoral.
(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
- Ministério da Agricultura,doAbastecimentoe da ReformaAgrária.
(212) Decreto de 28 de dezembro de 1995
- Ministério da Cultura.
(148) Decreto de 26 de dezembro de 1995
- Ministério da Fazenda.
(100) Decreto de 22 de dezembro de 1995
- Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
(211) Decreto de 28 de dezembro de 1995

-

-

MinistériodoMeioAmbiente,dosRecursos Hídricos e daAmazônia
Legal.
(53) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(176) Decreto de 27dedezembro de 1995
(191) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(199) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6245
6231
6231
6245
6254
6192
6148
6252

6104
6218
6232
6240

Ministério do Planejamento e Orçamento.

(86) Decreto de 22 de dezembro de 1995
-

5912
6306

6136

Ministério dos Transportes.

(53) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6104

CRÉDITO ADICIONAL
-

União Federal.
(5) Decreta de lI!de novembro de 1995 (publicado no DO de 3 de
novembro de 1995 e retificado no DO de 29 de dezembro de

1995) .....:.........................................................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6057

6347
CRÉDITO ESPECIAL
-

Empresa Estatal.

-

Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Super.
visão.

-

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

-

Justiça Eleitoral.

(210) Decreto de 28 de dezembro de 1995

(132) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(89) Decreto de 22 de dezembro de 1995

-

6123
6137

(119) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(179) Decreto de 27de dezembro de 1995

6166
6222

-

Ministério da Educação e do Desporto.

(26) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(149) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(183) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(188) Decreto de 27 de dezembro de 1995

-

6139

(87) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Aeronáutica.

Ministério da Ciência e Tecnologia.

-

6178

(72) Decreto de 19 de dezembro de 1995

-

-

6251

6077
6194
6225
6229

Ministério da Justiça.

(144) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(158) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(187) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Ministério da Previdência e Assistência Social.
(198) Decrelo de 27 de dezembro de 1995

6189
6202
6229
6239

Ministério das Relações Exteriores.
(202) Decreto de 27 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 28

de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995)

6243
6308

-

Ministério do Exército.

(118) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Ministério do MeioAmbiente, dosRecursosHídricose da Amazônia
Legal.

6165

-

(168) Decreto de 26 de dezembro de 1995
Ministério dos Transportes.

6211

(32) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6082

-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6348

-

(81) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(142) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(195) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Senado Federal.
(88) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(91) Decreto de 22 de dezembro de 1995

,.........

6131
6188
6236
6138
6140

CRÉDITOSUPLEMENTAR
-

-

Câmara dos Deputados.
(27) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(60) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(61) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(78) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(164) Decreto de 26 de dezembro de 1995
Empresa Estatal.
(209) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Encargos Financeiros da União. Ministérioda Fazenda - Super-

6077
6112
6113
6128
6207
6251

visão.

(82) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(167) Decreto de 26 de dezembro de 1995
- Estado-Maiordas Forças Armadas.
(102) Decreto de 22 de dezembro de 1995
- Justiça do Distrito Federale dosTerritórios.
(110) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(181) Decreto de 27 de dezembro de 1995
- Justiça do Trabalho.
(24) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(97) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(110) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(173) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(182) Decreto de 27 de dezembro de 1995
- Justiça Eleitoral.
(65) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(173) Decreto de 27 de dezembro de 1995
- Justiça Federal.
(65) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(121) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6132
6210
6151
6158
6223
6075
6146
6158
6215
6224
6116
6215
6116
6168

6349
-

Justiça Militar.

-

Ministério da AdministraçãoFederal e da Reforma do Estado.

(49) Decreto de 14 de dezembro de 1995

-

-

-

-

-

6101

(50) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(123) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(138) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(193) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6102
6170
6184
6235

Ministério da Aeronáutica.
(19) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(83) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(102) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(108) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(143) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(200) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6070
6133
6151
6156
6188
6242

Ministérioda Agricultura,doAbastecimentoe daReformaAgrária.
(114) Decreto de 22 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 23
de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995)
(159) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6161
6308
6203

Ministério da Ciência e 'Iecnolcgia.
(95) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(116) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(120) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Cultura.
(33) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(130) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1995 :.....................................
(160) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)
(161) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(185) Decreto de 27 de dezembro de 1995
:..........
Ministério da Educaçãoe do Desporto.
(5) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(28) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6144
6162
6163
6167
6083
6176
6180
6204
6304
6205
6227
6057
6078

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339·6395, dez. 1995.

6350
(93) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(122) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(124) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(129) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(130) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(131) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(136) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(141) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(151) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(160) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)
(161) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(205) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(213) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
-

6159
6217

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

(73) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(105) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(140) Decreto de 26 de dezembro de 1995
-

6204
6304
6205
6246
6248
6255
6257

Ministério da Fazenda.

(111) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(175) Decreto de 27de dezembro de 1995
-

6142
6169
6171
6175
6176
6177
6182
6187
6195

6123
6153
6186

Ministério da Justiça.

(7) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(68) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(103) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6059
6119
6152

(112) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6160

(113)
(125)
(128)
(145)
(163)
(165)

6160
6172
6174
6190
6207
6208

Decreto de 22 de dezembro de 1995
Decreto de 22 de dezembro de 1995
Decreto de 26 de dezembro de 1995
Decreto de 26 de dezembro de 1995
Decreto de 26 de dezembro de 1995
Decreto de 26 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6351

(196) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(197) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6237
6238

Ministério da Marinha.
(62) Decreto de 19 de dezembro de 1995
_ Ministério da Previdência e Assistência Social.

6113

_

(22) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6073

(23) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6074

(30) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(63) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(64) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(109) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(133) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(137) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6080
6214
6115
6157
6179
6183

(152) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)

(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
_

6196

6303
6257

Ministério da Saúde.

(34) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(66) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(90) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(92) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(99) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(172) Decreto de 27de dezembro de 1995
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
-

Ministério das Comunicações.

-

Ministério das Relações Exteriores.

6084
6117
6139
6141
6147
6214
6248
6257

(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6162

(48) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(54) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(76) Decreto de 20 de dezembro de 1995

6100
6106
6126

(98) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6147

(101) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(177) Decreto de 27de dezembro de 1995
(186) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6150
6220
6228

;................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6352
-

-

-

-

-

Ministério de Minas e Energia.
(84) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(95) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6134
6144
6162

Ministério do Bem-Estar Social (extinto).
(l) Decreto de 5 de dezembro de 1995
(203) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6053
6244

Ministério do Exército.
(19) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(80) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(178) Decreto de 27de dezembro de 1995
(206) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6070
6130
6221
6247

Ministério do MeioAmbiente,dosRecursosHídricose da Amazônia
Legal.
(6) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(20) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(25) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(31) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(51) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(94) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(104) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(154) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(168) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(174) Decreto de 27de dezembro de 1995

6058
6071
6076
6081
6103
6143
6152
6198
6211
6216

Ministério do Planejamento e Orçamento.
(2) Decreto de 5 de dezembro de 1995
(74) Decreto de 20 de dezembro de 1995

(135) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(174) Decreto de 27de dezembro de 1995

-

Ministério do Trabalho.
(79) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(85) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(162) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicadc no DO 29 de dezembro de 1995)
(153) Decreto de 26 de dezembro de 1995

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6054
6125
6181
6216
6129
6135
6196
6303
6197

6353
(194)
(201)
(207)
(215)
-

Decreto de 27 de dezembro de 1995
Decreto de 27 de dezembro de 1995
Decreto de 28 de dezembro de 1995
Decreto de 28 de dezembro de 1995

6236
6243
6248
6257

Ministério dos Transportes.

(75) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(96) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(107) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(117) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(120) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(195) Decreto de 27 de dezembro de 1995
-

Ministério Público da União.

-

Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda -

6125
6145
6155
6164
6167
6236

(29) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6079
Super-

visão.

(157) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(180) Decreto de 27de dezembro de 1995
-

Órgãos Diversos.

(150)
(192)
(208)
(214)
-

6201
6222

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

de 26 de dezembro de 1995
de 27 de dezembro de 1995
de 28 de dezembro de 1995
de 28 de dezembro de 1995

6194
6234
6249
6257

Presidência da República.

(54) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(67) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(71) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(76) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(101) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6106
6118
6122
6126
6150

(127) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6173

(139)
(147)
(166)
(177)
(184)
(189)

6185
6192
6209
6220
6226
6230

Decreto de 26 de dezembro de 1995
Decreto de 26 de dezembro de 1995
Decreto de 26 de dezembro de 1995
Decreto de 27de dezembro de 1995
Decreto de 27 de dezembro de 1995
Decreto de 27 de dezembro de 1995

Co!. Leis Rep. Fed. Brssil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6354
-

Senado Federal.

(46) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
(47) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
(52) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
(70) Decrelo de 19 de dezembro de 1995
(106) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
(146) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
(155) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
-

Superior Tribunal da Justiça.

-

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios.

(49) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
(21) Decrelo de 11 de dezembro de 1995
(175) Decrelo de 27de dezembro de 1995
-

6098
6099
6104
6121
6154
6191
6199
6101
6315
6217

Tribunal de Contas da União.

(156) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
(162) Decrelo de 26 de dezembro de 1995

6200
6206

CULTURA
- Acordo, portroca de Notas, no Âmbitoda Doação CulturalJaponesa. Brasil e Japão.
Decreto n'! 1.742, de 8 de dezembro de 1995

5852

CURSO DE GRADUAÇÃO
-

Autorização
Biologia
Registro (SP). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Registro.

(13) Decrelo de 8 de dezembro de 1995

6064

Ciências

Porto Velho (RO). Faculdade de Educação de Porto Velho.
(14) Decrelo de 8 de dezembro de 1995

6065

Ciências Contábeis
Curitiba (PR). Faculdades SPEI - Sociedade Paranaense de Ensino e Informática.

(11) Decrelo de 8 de dezembro de 1995

6063

Itararé (SP). Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas

de Itararé.
(15) Decrelo de 8 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6066

6355
Ciências Econômicas
Canoas (RS). Centro Educacional La Salle de Ensino Superior.
(16) Decreto de 8 de dezembro de 1995
Cuiabá (MT). Faculdade Matogrossense de Ciências Contábeis e
Administrativas.
(10) Decreto de 8 de dezembro de 1995
Comunicação Social
São Paulo (SP). Faculdades Integradas Santana.
(36) Decreto de 12 de dezembro de 1995
Educação Artística
Barra do Garças (MT). Faculdade de Estudos Sociais de Barra do
Garças.
(17) Decreto de 8 de dezembro de 1995
Educação Física
Bragança Paulista (SP). Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista.
(39) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Engenharia de Produção Mecânica
São Caetano do Sul (SP). Escola de Engenharia Mauá.
(12) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6067

6062

6086

6067

6089

6064

D
DEFESA AEROESPACIAL
- Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Comdabra)·-Ativação. Regulamento.
.
Decreto n!l.l. 758, de 26 de dezembro de 1995

6034

DELEGAÇÃO DE COMPETí:NCIA
- Ministro da Fazenda. Tributação simplificada - Aplicação.
(170) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6213

DESAPROPRIAÇÃO
- Imóvel
Brasília (DF).
(18) Decreto de B de dezembro de 1995
Doque de Caxias (RJ).
(40) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6068
6090

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6356
DESCENTRALIZAÇÃO
- Porto. Eclusa. Administração.Convênio- Prorrogação.
(8) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6060

DESPESAPÜBLICA
- Restos a pagar - Inscrição. Poder Executivo. Exercíciode 1995 .
Decreto n!! 1.762, de 26 de dezembro de 1995

6043

DIÁRIAS
-

Pagamento. Concessão. Servidor Público. Legislação - Alteração.
Decreto n!l 1. 736, de 7 de dezembro de 1995

5843

DINAMARCA
-

Acordo, por troca de Notas, Relativo ao Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático.
Consular, Administrativo e 'Iécníco- Promulgação.Brasil.
Decreton' 1.743, de 8 de dezembro de 1995

5853

DIREITO COMPENSATóRIO
- Comércioexterior. Subsídio. Regulamento.
Decreto n 21.751, de 19 de dezembro de 1995 (publicado naDO de
20 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 21 de dezembro de 1995

5914
6309

DIREITO INTERNACIONAL
-

Sanção - Suspensão. Iugoslávia. Conselho de Segurança das Nações Unidas. Resolução n" 1.022 - Execução.
Decreto n'l 1. 754. de 20 de dezembro de 1995

5982

DUMP1NG
-

Direito Antidumping. Direito compensatório. Regulamento.
Decreto n'l1.751, de 19 de dezembro de 1995 (publicado no DO de

20 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 21 de dezembro de 1995)

5914
6309

E
EDUCAÇÃO
-

Política nacional. Legislação - Alteração.

Decreton' 1. 734, de 7 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

5841

6357
EDUCAÇÃO ARTíSTICA
- Curso de Graduação - Autorização
Barra do Garças (MT). Faculdade de Estudos Sociais de Barra do
Garças.
(17) Doerem de 8 de dezembro de 1995

6067

EDUCAÇÃO FíSICA
- Curso de Graduação- Autorização
Bragança Paulista. (SP). Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista.
(39) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6089

EMBRATUR ver INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
EMPRESA ESTATAL
- Orçamento de Investimento
Crédito Especial.
(210) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
(209) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6251
6251

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNlÃO
-

Orçamento Fiscal. Crédito EspeciaI. Ministério da Fazenda Supervisão.

(132) Decreto de 26 de dezembro de 1995
-

6178

Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.Ministério da Fazenda Supervisão.

(82) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(167) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6132
6210

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÃNICA
-

Curso de Graduação - Autorização
São Caetano do Sul (SP). Escola de Engenharia Mauá.
(12) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6064

ESTADO-MAlOR DAS FORÇAS ARMADAS

-

Orçamento Fiscal. Orçamento da SeguridadeSocial.CréditoSuplementar.
(102) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6151

CoI. Leia Rep. Fed. Braail, Braaília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6358

F
FILME NACIONAL
-

Exibição. 1996.
(169) Decreto de 26 de dezembro de 1995

FORÇAS ARMADAS
- Serviço Militar - Convocação. 1997.
Decreto n'l1.729, de 6 de dezembro de 1995

6212

5801

FUNÇÃO GRATIFICADA
-

-

Ministério da Ciência e Tecnologia.
Decreto n'l 1.753, de 20 de dezembro de 1995
Ministério da Fazenda.
Decreto n'l1.745, de 13 de dezembro de 1995 (publicado naDO de
14 de dezembro de 1995)
(Republicadc no DO 28 de dezembro de 1995)
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Decreto n'l1.757, de 22 de dezembro de 1995
~.........................
Ministério das Relações Exteriores.
Decreto n!! 1,756, de 22 de dezembro de 1995
,.....................

FUNDAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA
- Radiodifusão. Serviço .....: Concessão - Transferência. Rádio Cultara de Sergipe. Aracaju (SE).
(126) Decreto de 22 de dezembro de 1995

5967

5865
6259
6015
5984

6173

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÃO

r.ots (MA).
-

Utilidade Pública - Declaração.
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6055

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA. VASSOURAS (RJ).
- Utilidade Pública - Restabelecimento.
(41) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6093

FUNDAÇÃO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA
- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Transferência. Rádio Caibaté Ltda. Caibaté (RS).
(59) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6111

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6359
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
-

Cargo em comissão - Remanejamento.

Decreto n Q 1.723, de 29 de novembro de 1995 (publicado no DO de
30 de novembro de 1995 e retificado no DO de 6 de dezembro de

1995) ......•........................................................................................

6305

G
GRUPO MERCADO COMUM
-

Resohiçõea - Vigência. Merosul.
Decreto n Q 1.765, de 28 de dezembro de 1995

6048

H
HIDROVIA

-

Eclusa. Administração. Descentralização. Convênio -Prorrogação.

(8) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6060

I
IDOSO
-

Beneficio de Prestação Continuada - Regulamento.

Decreto n Q 1.744, de 8 de dezembro de 1995

5854

IMÓVEL
-

Desapropriação

Brasília (DF).
(18) Decreto de 8 de dezembro de 1995
Doque de Caxias (RJ).
(40) Decreto de 13 de dezembro de 1995
-

6090

Financiamento. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, Títulos ou Valores (IOF) - Alíquotas - Alteração.

Decreto n Q 1.764, de 26 de dezembro de 1995
-

6068

6045

Patrimônio da União - Incorporação

Campo Grande (MS).
(56) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6107

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2l:6339-6395, dez. 1995.

6360
-

-

Reversão - Autorização
Açucar e Álcool Bandeirantes S.A.
(55) Decreto de 14 de dezembro de 1995
Servidão administrativa. Utilidade Pública
Manaus (AM).
(38) Decreto de 12 de dezembro de 1995
Planaltina (GO).
(37) Decreto de 12 de dezembro de 1995

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
- Alíquota ad valarem
Alteração.
Decretonº 1.763, de 26 de dezembro de 1995
Aplicação. Mercosuí.
Decreton!! 1.724, de 4 de dezembro de 1995
- Alíquota - Alteração. Mercosul.
Decreton' 1.767, de 28 de dezembro de 1995
- Alíquota- redução. Bens de capital. Insumo. Veículos. Autopeça.
Decreton' 1.761, de 26 de dezembro de 1995
IMPOSTO DE RENDA
- Dedução. Projeto cultural. Atividade audiovisual. Doação. Patrccfnic. 1996.
Decretonº 1. 760, de 26 de dezembro de 1995
- Incentivo fiscal
Fundos de Investimentos Regionais. Legislação ambiental.
Decreton!! 1.735, de 7 de dezembro de 1995
Pessoa jurídica.
Decreton!! 1.733, de 7 de dezembro de 1995

6106

6088
6086

6044
5795
6060
6036

6035

5842
5840

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,
TíTULOS OU VALORES (IOF)
- Alíquota - incidência - alteração. Imóvel. Financiamento.
Decreton!! 1.764, de 26 de dezembro de 1995

6045

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Regulamento - Alteração.
Decreton' 1.728, de 5 de dezembro de 1995

5800

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):8339-8395, dez. 1995.

6361
INCENTIVO FISCAL
- Fundos de Investimentos Regionais. Imposto de Renda. Legislação
ambiental.
Decreto nl? 1. 735, de 7 de dezembro de 1995
- Imposto de Renda. Pessoa jurídica.
Decreto n 21.733, de 7 de dezembro de 1995

5842
5840

INMETRO ver INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
INPI ver INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO (EMBRATUR)
-

Cargo em comissão - Remanejamento.
Decreto nº 1.766, de 28 de dezembro de 1995

6049

INSTITUTO C & A DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BARUERI (SP)

-

Utilidade Pública - Declaração.
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
- Cargo em comissão - Remanejamento.
Decreto n' 1.766, de 28 de dezembro de 1995

6055

6049

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO)
-

Cargo em comissão - Remanejamento.
Decreto nl? 1.766, de 28 de dezembro de 1995

6049

INSUMO
- Imposto de Importação. Alíquota - Redução.
Decreto n Q 1.761, de 26 de dezembro de 1995

6036

IOF ver IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÃMBIO E SEGURO, TíTULOS OU VALORES
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IUGOSLÁVIA
- Sanção - Suspensão.
Decreto n' 1.754, de 20 de dezembro de 1995

5982

Col. Leis Rap. Fed. Braail, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6362

J
JAPÃO
-

Acordo, por troca de Notas, no Âmbitoda DoaçãoCultural -IaponeS8.

Brasil.

Decreton'l1.742, de 8 de dezembro de 1995

5852

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

-

Orçamento. CréditoSuplementar.
(110) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Orçamentoda Seguridade Social. CréditoSuplementar.
(181) Decreto de 27 de dezembro de 1995

-

Orçamento Fiscal. Crédito Especial.

-

(89) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adi-

6158
6223
6139

cional.

(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6245

JUSTIÇA DO TRABALHO

-

-

Orçamento. CréditoSuplementar.
(24) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(110) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.

(97) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(173) Decreto de 27 de dezembro de 1995
-

6075
6158
6146
6215

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social

CréditoAdicional.
(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6231

Crédito Suplementar.

(194) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6236

JUSTIÇA ELEITORAL

-

Orçamento. CréditoSuplementar.
(65) Decreto de 19 de dezembro de 1995
OrçamentoFiscal
Crédito Especial.
(72) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(87) Decreto de 22 de dezembro de 1995

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6116

6123
6137

6363

Crédito Suplementar.

(173) Decreto de 27 de dezembro de 1995
_

6215

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adicional.

(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
JUSTIÇA FEDERAL
_ Orçamento. Crédito Suplementar.
(65) Decreto de 19 de dezembro de 1995
_ Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(121) Decreto de 22 de dezembro de 1995
JUSTIÇA MILITAR
_ Orçamento. Crédito Suplementar.
(49) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6230
6245

6116

6168

6101

L
LAR DA CRIANÇA PADRE CíCERO. TAGUATINGA (DF)
_ Utilidade Pública - Declaração.
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6055

LEI DE PROMOÇÃO
_ Marinha. Oficial da Ativa. Forças Armadas. Regulamento - Alteração.
Decreto n'J.1. 747, de 19 de dezembro de 1995

5910

M
MARINHA
_ Corpo Auxiliar Feminino da Reserva. Regulamento - Alteração.
Decreto n~ 1.748, de 19 de dezembro de 1995 (publicado no DO de
20 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 27 de dezembro de 1995)
- Lei de Promoção. Oficial da Ativa. Forças Annadas. Regulamento
- Alteração.
Decreto n~ 1.747, de 19 de dezembro de 1995

5912
6306

5910

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6364
-

-

Ordenança Geral para o Serviço da Armada. Legislação - Alteração.
Decreto n~ 1. 750, de 19 de dezembro de 1995
Quadro Complementar de Oficiais. Regulamento - Alteração.
Decreton!J.l. 749, de 19 de dezembro de 1995

MEIO AMBIENTE
- Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Regulamento.
Decretonº 1.752, de 20 de dezembro de 1995
- Legislação. Fundos de Investimentos Regionais. Imposto de Renda.
Incentivo fiscal.
'
Decretonº 1.735, de 7 de dezembro de 1995
MERCOSUL
- Grnpo Mercado Comum - Resolução. Conselho do Mercado Comum - Decisão. Vigência.
Decreto n 21. 765, de 28 de dezembro de 1995
- Imposto de Importação. Alíquota ad vaiorem - Aplicação.
Decreton Q 1.724, de 4 de dezembro de 1995
- Nomenclatura Comum. -Alteração.
Decreto n Q 1.767, de 28 de dezembro de 1995

5914
5913

5958

5842

6048

5795
6050

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E DA REFORMA DO
ESTADO

-

-

Cargo em comissão - Remanejamento
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Decreto n Q 1.723, de 29 de novembro de 1995 (publicado no DO de
30 de novembro de 1995 e retificado no DO de 6 de dezembro de
1995)
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Instituto Nacional de Metrologia, Nonnalização e Qualidade IndustriaI (Inmetro).
Decreton Q 1. 766, de 28 de dezembro de 1995
Ministério da Educação e do Desporto.
Decreton"'1.731, de 6 de dezembro de 1995
Conselho de Reforma do Estado-c- Criação.
Decretonº 1.738, de 8 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
(50) Decreto de 14 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, !.2):6339-6395, dez. 1995.

6305

6049
5829
5846
6102

6365
(123) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(138) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(193) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6170
6184
6235

MINISTÉRIO DAAERONÁUTICA
-

-

-

Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Comdabral
Ativação.
Decreec n' 1.758, de 26 de dezembro de 1995
Regulamento - Aprovação.
Decrel<> n' 1.759, de 26 de dezembro de 1995

6034
6035

Orçamento Fiscal
Crédito Especial
(119) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(179) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
(19) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(83) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(108) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(200) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6166
6222
6070
6133
6156
6242

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

-

(102) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6151

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(143) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6188

MlNlSTÉRIO DAAGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFOR·
MA AGRÁRIA
-

-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(114) Decreto de 22 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 23
de dezembro de 1995)
<Retificadono DO de 29 de dezembro de 1995)

6161
6308

Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
(159) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6203

,.........

Orçamento Fiscal Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adicional.

(212) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6254

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6366
MINISTÉRIO DA CIÉNCIAE TECNOLOGIA
-

Orçamento Fiscal

Crédito Especial.
(26) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6077

Crédito Suplementar.

-

(116) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(120) Decreto de 22 de dezembro de 1995
OrçamentoFiscal. OrçamentodaSeguridadeSocial. CréditoSuple-

6163
6167

mentar.

(95) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995
-

6144
6162

Organização. Regimento. Cargo em Comissão. Função gratificada.

Decreto n' 1.753, de 20 de dezembro de 1995...................................

5967

MINISTÉRIO DA CULTURA
-

Orçamento. Crédito Suplementar.

(33) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(160) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (Publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)
(161) Decreto de 26 de dezembro de 1995
-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

-

Orçamento Fiscal

(185) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6083
6204
6304
6205
6227

CréditoAdicional.
(148) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6192

Crédito Suplementar.

(130) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6176
6180

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
-

Cargo em comissão - Remanejamento.
Decreto nll 1.731, de 6 de dezembro de 1995

-

Orçamento. Crédito Suplementar.

(4) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(93) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(122) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(136) Decreto de 26 de dezembro de 1995

5829

:.....
,................
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6056
6142
6169
6182

6367

(160) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)
(161) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(205) Decreto de 28 de dezembro de 1995
_

6204
6304

6205
6246

Orçamento da Seguridade Social

Crédito Especial.
(188) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6229

Crédito Suplementar.

(124) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(131) Decreto de 26 de dezembro de 1995
-

6171
6177

Orçamento Fiscal

Crédito Especial.

(149) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(183) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6194
6225

Crédito Suplementar.

(5) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(28) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(129) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(130) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(141) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(151) Decreto de 26 de dezembro de 1995
_

6057
6078
6175
6176
6187
~......................

6195

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(213) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6248
6255
6257

_ Organização. Competência. Legislação - Alteração.

Decreto n!! 1.734, de 7 de dezembro de 1995

5841

MINISTÉRIO DA FAZENDA
_ Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social
Crédito Adicional.

(100) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6148

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6368

-

Crédito Suplementar.
(111) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(175) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Organização. Regimento. Cargoem Comissão. Função gratificada.
Decreto n!? 1.745, de 13 de dezembrode 1995 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 28 de dezembro de 1995 .

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
- Orçamento Fiscal. CréditoSuplementar.
(140) Decreto de 26 de dezembro de 1995
- OrçamentoFiscal. Orçamentoda Seguridade Social
Crédito Adicional.
(211) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
(73) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(105) Decreto de 22 de dezembro de 1995
- Organização. Regimento. Cargoem Comissão. Função gratificada.
Decretonº 1.757, de 22 de dezembrode 1995...................................
MINISTÉRIO DAJUSTIÇA
- OrçamentoFiscal
Crédito Especial.
(144) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(158) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(187) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
(7) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(68) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(103) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(112) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(113) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(125) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(128) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(145) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(163) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(165) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(197) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2);6339-6395, dez. 1995.

6159
6217

5865
6259

6186

6252
6123
6153
6015

6189
6202
6229
6059
6119
6152
6160
6160
6172
6174
6190
6207
6208
6238

6369
-

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(196) Decreto de 27 de dezembro de 1995

MINISTÉRIO DAMARINHA
_ Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
(62) Decreto de 19 de dezembro de 1995
MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIASOCIAL
- Orçamento da Seguridade Socis!
Crédito Especisl.
(198) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.
(22) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(23) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(30) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(63) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(64) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(109) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(133) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(137) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(152) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)
- Orçamento Fiscal. Orçamentoda SeguridadeSocial.CréditoSuple-

6237

6113

6239
6073
6074
6280
6114
6115
5157
6179
6183
6196
6303

mentar.

(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6257

MINISTÉRIO DA SAÚDE
-

-

Conferência Nacional da Saúde - Convocação. 1996.
Decreto n 21.727, de 4 de dezembrode 1995
Orçamento da Seguridade Social. CréditoSuplementar.
(34) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(66) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(90) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(92) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(99) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(172) Decreto de 27 de dezembro de 1995

5799
6284
6117
6139
6114
6147
6214

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6370
-

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995 .
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6248
6257

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
- OrçamentoFiscal. Orçamentoda SeguridadeSocial.CréditoSuplementar.

(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6162

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
-

-

Orçamento. CréditoSuplementar.
(48) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(54) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6100
6106

OrçamentoFiscal
Crédito Especial.
(202) Decreto de 27 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 28
de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995)

6243
6308

- Crédito Suplementar.

-

(76) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(98) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(101) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(186) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6126
6147
6150
6228

OrçamentoFiscal. OrçamentodaSeguridadeSocial. CréditoSuplementar.
(177) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6220

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
-

Organização. Regimento. Cargo em Comissão. Função gratificada.

Decreto n"'-l. 756, de 22 de dezembrode 1995
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
- OrçamentoFiscal. OrçamentodaSeguridadeSocial.CréditoSuplementar.
(84) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(95) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

5984

6134
6144
6162

6371
MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL (extinto).
_ Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

(203) Decreto de 27 de dezembro de 1995
_ Orçamento fiscal. Crédito Suplementar.
(1) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6244
6053

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
_ Cargo privativo. Oficial General. Legislação - Alteração.

Decreto n" 1.739, de 8 de dezembro de 1995
_ Orçamento. Crédito Especial.
(118) Decreto de 22 de dezembro de 1995

5848

6165

_ Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.

(19) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(80) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(178) Decreto de 27 de dezembro de 1995
_ Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(206) Decreto de 28 de dezembro de 1995
_ Organização - alteração. Comando da 4~ Região Militar - Coman-

6070
6130
6221
6247

do da 4 6 Divisão de Exército.4l'! Brigada de Infantaria Motorizada.
Decreto n!! 1.740, de 8 de dezembro de 1995

5849

MINISTÉRI9 DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZONIALEGAL
_ Orçamento. Crédito Suplementar.

(154) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6198

_ Orçamento Fiscal
Crédito Adicional.

(53) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6104

(176) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(191) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(199) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6218
6232
6240

Crédito Especial.

(168) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6211

Crédito Suplementar.

(6) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(20) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(25) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(31) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6058
6071
6076
6081

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6372
(51) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(94) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(104) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(168) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(174) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6103
6143
6152
6211
6216

MINISTÉRIODOPLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
-

Orçamento. CréditoAdicional.
(86) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal. CréditoSuplementar.
(2) Decreto de 5 de dezembro de 1995
(74) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(135) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(174) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6136
6054
6125
6181
6216

MINISTÉRIODOTRABALHO
-

-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(79) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(152) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(1lepublicado no DO 29 de dezembro de 1995)
(153) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(182) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(201) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal. Orçamento da SeguridadeSocial.Crédito Suplementar.
(85) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6129
6196
6603
6197
6224
6242

6135
6248
6257

MINISTÉRIO DOSTRANSPORTES
-

Orçamento Fiscal
Crédito Adicional.
(53) Decreto de 14 de dezembro de 1995
Crédito Especial.
(32) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(81) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(142) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(195) Decreto de 27 de dezembro de 1995

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6104
6082
6131
6188
6236

6373

-

Crédito Suplementar.
(107) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(117) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(120) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(195) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.
(75) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(96) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6155
6164
6167
6236

6125
6145

MINIsTÉRIo PúBLICO DA UNIÃo
-

Orçamento. Crédito Suplementar.
(29) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6079

MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO. NOVO HAMBURGO (RS)
- Utilidade P11blica - Decleração.
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6055

N
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM)
- Alteração.
Decreto n' 1.767, de 28 de dezembro de 1995

6050

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
-

Regulamento.
Decreto n' 1.732, de 7 de dezembro de 1995

5829

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OBRA MISSIONÁRIA MENSAGEM DA PAZ. TEIXEIRA SOARES (PR)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(69) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6120

OFICIAL DA ATIVA
- Lei de Promoção. Forças Armadas. Regulamento -

Marinha.
Decreto n' 1. 747, de 19 de dezembro de 1995

Alteração.

,......................

5910

Col. Leis Rep. Fed. Braail, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6374
OFICIAL GENERAL
- Ministério do Exército. Cargoprivativo. Legislação - Alteração.
Decreto n 21.739, de S de dezembrode 1995

5848

OPERAÇÕES O~ICIAIS DE CRÉDITO. MINISTÉRIO DA FAZENDA SUPERVISAO
- OrçamentoFiscal. CréditoSuplementar.
(157) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(180) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6201
6222

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- Crédito Adicional
(5) Decreto de 12 de novembro de 1995 (publicado no DO de 3 de
novembro de 1995 e retificado no DO de 29 de dezembro de
1995)
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Justiça do Trabalho.
(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Justiça Eleitoral.
(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Ministério da Agricultura.doAbastecimentoe da Reforma Agrária.
(212) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Ministério da Fazenda.
(100) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
(211) Decreto de 28 de dezembro de 1995
- Crédito Especial
Ministério da Educação e do Desporto.
(188) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Ministério da Previdência e Assistência Social.
(198) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Senado Federal.
(91) Decreto de 22 de dezembro de 1995
- Crédito Suplementar
Câmara dos Deputados.
(78) Decreto de 22 de dezembro de 1995

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6307
6245
6231
6231
6245
5254
6148
6252

6229
6239
6140

6128

6375
(164) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
Estado-Maior das Forças Armadas.
(102) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
(181) Decrelo de 27 de dezembro de 1995
Justiça Federal.
(121) Decrelo de 22 de dezembro de 1995

6207
6151
6123
6168

Ministério da Aeronáutica.

(102) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
(143) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
Ministério da Agricultura.doAbastecimentoe da ReformaAgrária.
(114) Decrelo de 22 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 23
de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995)
Ministério da Ciência e Tecnologia.
(95) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
(115) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Cultura.
(185) Decrelo de 27 de dezembro de 1995

6151
6188

6161
6308
6144
6162
6227

Ministério da Educaçãoe do Desporto.
(124) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6171

(131) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
(207) Decrelo de 28 de dezembro de 1995
(213) Decrelo de 28 de dezembro de 1995
(215) Decrelo de 28 de dezembro de 1995
Ministério da Fazenda.
(111) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
(175) Decrelo de 27 de dezembro de 1995

6177
6248
6255
6257

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
(73) Decrelo de 19 de dezembro de 1995
(105) Decrelo de 22 de dezembro de 1995

6159
6217
6123
6153

Ministério da Justiça.

(196) Decrelo de 27 de dezembro de 1995

6237

Ministério da Previdência e Assistência Social.

(22) Decrelo de 11 de dezembro de 1995
(23) Decrelo de 11 de dezembro de 1995

6073
6074

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6376
(30) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(63) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(64) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(109) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(133) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(137) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(152) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6080
6114
6115
6157
6179
6183
6196
6303
6257

Ministério da Saúde.

(34) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(66) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(90) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(92) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(99) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(172) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6084
6117
6139
6141
6147
6214
6248
6257

Ministério das Comunicações.

(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6162

Ministério das Relações Exteriores.

(177) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6220

Ministério de Minas e Energia.

(84) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(95) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6134
6144
6162

Ministério do Bem-Estar Social (extinto).

(203) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6244

Ministério do Exército.

(206) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Ministériodo Trabalho.
(79) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(85) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(152) Decreto de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6247
6129
6135
6196
6303

6377
(153)
(182)
(194)
(201)
(207)
(215)

-

Decreto de 26 de dezembro de
Decreto de 27 de dezembro de
Decreto de 27 de dezembro de
Decreto de 27 de dezembro de
Decreto de 28 de dezembro de
Decreto de 28 de dezembro de

1995
1995
1995
1995
1995
1995

6197
6224
6236
6242
6248
6257

Ministério dos Transportes.
(75) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(96) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6125
6145

Órgãos Diversos.
(150) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(192) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(208) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6194
6234
6249

Presidência da República.
(67) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(139) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(166) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(177) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(184) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6118
6185
6209
6220
6226

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios.
(17&) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6217

Tribunal de Contas da União.
(162) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6206

Poder Executivo. Exercíciode 1995 - Alteração.

Decretonº 1.755, de 20 de dezembrode 1995 (publicado no DO de
21 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 26 de dezembro de 1995)

5983
6307

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
-

Crédito Especial
Empresa Estatal.
(210) Decreto de 28 de dezembro de 1995

-

6251

Crédito Suplementar
Empresa Estatal.
(209) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6251

Col. Leis Rep. Fed. Brssil, Brssilis, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6378
ORÇAMENTO FISCAL
- Crédito Adicional.
(5) Decreto de 111 de novembro de 1995 (publicado no DO de 3 de
novembro de 1995 e retificado no DO de 29 de dezembro de
1995)
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Justiça do Trabalho.
(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Justiça Eleitoral.
(190) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995

MinistériodaAgricultura, doAbastecimento e daRefonnaAgrária.
(212) Decreto de 28 de dezembro de 1995
:............................
Ministério da Cultura.
(148) Decreto de 26 de dezembro de 1995
Ministério da Fazenda.
(100) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Indústria. do Comércio e do Turismo.
(211) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Ministério doMeioAmbiente, dosRecursosHídricose da Amazônia
Legal.
(53) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(177) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(191) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(199) Decreto de 27 de dezembro de 1995

-

Ministério dos Transportes.
(53) Decreto de 14 de dezembro de 1995
Crédito Especial
Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.
(132) Decreto de 26 de dezembro de 1995
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
(89) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Justiça Eleitoral.
(72) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(87) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6307
6245
6231
6231
6245
6254
6192
6148
6252

6104
6220
6232
6240
6104

6178
,............

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6139
6123
6137

6379
Ministério da Aeronáutica.

(119) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(179) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Ministério dá Ciência e Tecnologia.
(26) Decreto de 11 de dezembro de 1995

6166
6222
6077

Ministério da Educação e do Desporto.

(149) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(183) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6194
6225

Ministério da Justiça.

(144) Decreto de 26 de dezembro de 1995
~......................
(158) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(187) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Ministério das Relações Exteriores.
(202) Decreto de 27 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 28
de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 29 de dezembro de 1995)
Ministério doMeioAmbiente, dosRecursosHídricose da Amazônia
Legal.
(168) Decreto de 26 de dezembro de 1995
Ministério dos Transportes;
(32) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(81) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(142) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(195) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Senado Federal.
(88) Decreto de 22 de dezembro de 1995
-

6189
6202
6229

6243

6308

6211
6082
6131
6188
6236
6138

Crédito Suplementar
Câmara dos Deputados.
(60) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(61) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6112
6113

Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.

(82) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(167) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6132
6210

Estado-Maior das Forças Armadas.
(102) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6151

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6380
Estados, Distrito Federal e Municípios.
(19) Decreto de 11 de dezembro de 1995
Justiça Eleitoral.
(173) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Justiça do Trabalho.
(97) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(194) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6070
6215
6146
6236

Justiça Federal.

(121) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Ministério da Administração Federale da Reforma do Estado.
(50) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(123) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(138) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(193) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Ministérioda Aeronáutica.
(19) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(83) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(102) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(108) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(200) Decreto de 27 de dezembro de 1995
MinistériodaAgricultura, doAbastecimento e daRefonnaAgrária.
(159) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6168
6102
6170
6184
6235
6070
6133
6151
6156
6242
6203

Ministério da Ciência e Tecnologia.

(95) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(116) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(110) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6144
6162
6163
6158

Ministério da Cultura.

(130) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6176
6180

Ministério da Educação e do Desporto.

(5) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(28) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(129) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(130) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(141) Decreto de 26 de dezembro de 1995

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6057
6078
6175
6176
6187

6381
(151) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(213) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Ministério da Fazenda.
(111) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(175) Decreto de 27 de dezembro de 1995

Ministério da Indústria,doComércio e doTurismo.
(73) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(105) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(140) Decreto de 26 de dezembro de 1995
Ministério da Justiça.
(7) Decreto de 7 de dezembro de 1995
(68) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(103) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(112) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(113) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(125) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(128) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(145) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(163) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(165) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(196) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(197) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Ministério da Marinha.
(62) Decreto de 19 de dezembro de 1995
Ministério da Previdência e AssistênciaSocial.
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Ministérioda Saúde.
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
Ministériodas Comunicações.
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Ministériodas RelaçõesExteriores.
(76) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(98) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6195
6248
6255
6257
6159
6217
6123
6153
6186
6059
6119
6152
6160
6160
6172
6174
6190
6207
6208
6237
6238
6113
6257
6248
6257
6162
6226
6147

Col. Leis Rap. Fed. Breeil, Breeília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6382
(1011 Decreto de 22 de dezembro de 1995
(177) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(186) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6150
6220
6228

Ministério de Minas e Energia.

(84) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(115) Decreto de 22 de dezembro de 1995)

6134
6162

Ministério do Bem-Estar Social (extinto).
(1) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6053

Ministério do Exército.

(19) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(80) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(178) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6070
6130
6221

Ministério doMeioAmbiente, dosRecursosHídricose daAmazônia
Legal.
(6) Decreto de 7 de dezembro de 1995
.
(20) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(25) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(31) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(51) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(94) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(104) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(168) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(174) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6058
6071
6076
6081
6103
6143
6152
6211
6216

Ministério do Planejamento e Orçamento.

(2) Decreto de 5 de dezembro de 1995
(74) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(135) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(174) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6054
6125
6181
6216

Ministério do Trabalho.

(85) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(207) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995

6135
6248
6257

Ministério dos Transportes.

(75) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(96) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(107) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6125
6145
6155

6383
(117) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(120) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(195) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6164
6167
6236

Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervisão.

(157) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(180) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6201
6222

Órgãos Diversos.

(150) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(192) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Presidência da República.
(76) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(101 Decreto de 22 de dezembro de 1995
(127) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(139) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(147) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(177) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(189) Decreto de 27 de dezembro de 1995
Senado Federal.
(46) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(47) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(106) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(146) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6194
6234
6126
6150
6173
6185
6192
6220
6230
6098
6099
6154
6191

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios.

(21) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(175) Decreto de 27 de dezembro de 1995
-

6072
6217

Poder Executivo. Exercício de 1995 - Alteração.
Decreto n H 1. 755, de 20 de dezembro de 1995 (publicado no DO de

21 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 26 de dezembro de 1995)

5983
6307

ORÇAMENTO PROGRAMA
-

Poder Executivo. Exercíciode 1995 . OrçamentoFiscal. Orçamento
da Seguridade Social

Alteração.
Decreto n 2 1.755, de 20 de dezembro de 1995 (publicado no DO de

21 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 26 de dezembro de 1995)

5983
6307

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339·6395, dez. 1995.

6384
ORDENANÇA GERAL PARA O SERVIÇO DAARMADA
-

Legislação - Alteração.
Decreto n 2 1. 750, de 19 de dezembro de 1995

5914

ÓRGÃOS DIVERSOS
-

Orçamento. Crédito Suplementar.
(214) Decreto de 28 de dezembro de 1995

Orçamentoda SeguridadeSocial. Crédito Suplementar.
(208) Decreto de 28 de dezembro de 1995
- Orçamento Fiscal. Orçamento da SeguridadeSocial.Crédito Suplementar.
(150) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(192) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6256

-

6249

6194
6234

p
PARAGUAI
-

Acordo de Complementação Econômica N'l' 18. Décimo Segundo

Protocolo Adicional. Brasil, Argentinae Uruguai.
Decreto n' 1.730, de 6 de dezembro de 1995

5828

PATRIMÔNIO DAUNIÃo
-

Imóvel - incorporação. Campo Grande (MS).
(56) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6107

PESSOA DEFICIENTE
-

Beneficio de Prestação Continuada - Regulamento.
Decreto n' 1.744, de 8 de dezembro de 1995

5854

PESSOADESAPARECIDA
-

Atividade política -participação. Comissão Especial- Instalação.
(58) Decreto de 18 de dezembro de 1995

6110

PESSOAJURlmCA
-

Imposto de Renda. Incentivo fiscal.
Decreto n!! 1.733, de 7 de dezembro de 1995 ..........................•..........

5840

PODER EXECUTIVO
-

Despesa pública. Restos a pagar - Inscrição. Exercício de 1995 .
Decreto nº 1.762, de 26 de dezembro de 1995

Col. Leis Rap. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6043

6385
PORTO
-

Administração. Descentralização.Convênio- Prorrogação.
(8) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6060

PRES1D1!;NClA DAREPúBLICA
-

-

-

-

Orçamento. Crédito Suplementar.
(54) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(71) Decreto de 19 de dezembro de 1995
Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar,
(67) Decrete de 19 de dezembro de 1995
(166) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(184) Decrete de 27 de dezembro de 1995
Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
(76) Decreto de 20 de dezembro de 1995
(101) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(127) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(147) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(189) Decreto de 27 de dezembro de 1995
OrçamentoFiscal. OrçamentodaSeguridadeSocial.CréditoSuplementar.
(139) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(177) Decrete de 27 de dezembro de 1995

6106
6122
6118
6209
6226
6126
6150
6173
6192
6230

6185
6220

PRó·VlSÃO - SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AODE·
FICIENTE VISUAL. CAMPINAS (SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(69) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6120

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
-

Poder Executivo. Exercíciode 1995 .Orçamento Fiscal. Orçamento
da Seguridade Social
Alteração.
Decreto n' 1.755, de 20 de dezembro de 1995 (publicado no DO de
21 de dezembro de 1995)
(Retificado no DO de 26 de dezembro de 1995)

5983
6307

PROJETO CULTURAL
-

Doação. Patrocínio. Imposto de Renda - Dedução. 1996.
Decreto n' 1.760, de 26 de dezembro de 1995

6035

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2);633!J.6395, dez. 1995.

6386

Q
QUADROCOMPLEMENTAR DE OFICIAIS DAMARINHA
-

Regulamento - Alteração.

Decreto n'.! 1.749, de 19 de dezembro de 1995

5913

R
RÁDIOATLÂNTICA DE SANTOSLTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Santos (SP).

(35) Decreto de 12 de dezembro de 1995

6085

RÁDIO CAlBATÉLTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Transferência. Fundação
Navegantes de Porto Lucena. Caibaté (RS).

(59) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6111

RÁDIOCULTURA DE RIBEIRÃOPRETO LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Ribeirão Preto

(SP).
(45) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6097

RÁDIOCULTURADE SERGIPE.
-

Radiodifusão. Serviço -

Concessão -

Transferência. Fundação

Arquidiocesana de Cultura. Aracaju (SE).
(126) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6173

RÁDIOFIFOM DE ITABIRA LTDA.
-

-Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Itabira (MG).

(44) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6096

RÁDIORIBEIRÃO PRETO LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Ribeirão Preto

(SP).
(43) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6095

RÁDIOTIRADENTES LTDA.
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação. Belo Horizonte
(MG).

(57) Decreto de 18 de dezembro de 1995
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6109

6387
RADIODIFUSÃO
-

Serviço - concessão - Renovação

Rádio Atlântica de Santos Ltda. Santos (SP).
(35) Decreto de 12 de dezembro de 1995

Rádio Cultura de RibeirãoPreto Ltda. RibeirãoPreto (SP).
(45) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Rádio Fifom de Itabira Ltda. Itabira (MG).
(44) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Rádio RibeirãoPreto Ltda. RibeirãoPreto (SP).
(43) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Rádio Tiradentes Ltda. Belo Horizonte (MG).
(57) Decreto de 18 de dezembro de 1995

6085
6097
6096
6095
6109

Serviço - Concessão - Transferência
Fundação Arquidiocesana de Cultura. Rádio Cultura de Sergipe.

Aracaju (SE).
(126) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6173

Fundação Navegantes de Porto Lucena. Rádio Caibaté Ltda. Cai-

balé (RS).
(59) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6111

REGIMENTO
-

Ministério da Ciência e Tecnologia.

Decreto n'l1.753. de 20 de dezembro de 1995
-

5967

Ministério da Fazenda.

Decreto n'l 1.745, de 13 de dezembro de 1995 (publicado no DO de
14 de dezembro de 1995)
(Republicadc no DO 28 de dezembro de 1995)

-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

-

Ministério das Relações Exteriores.

Decreton'l 1.757, de 22 de dezembro de 1995
Decreto n" 1.756, de 22 de dezembro de 1995

5865
6259
6015

5984

RESTOS APAGAR
-

Inscrição. Poder Executivo. Exercício de 1995 .

Decreto n!! 1.762. de 26 de dezembro de 1995.

6043

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, 1.2):6339-6395, dez. 1995.

6388

s
SANÇÃO
- Suspensão. Iugoslávia.
Decreto n' 1.754, de 20 de dezembro de 1995

5982

SAÚDE
- Conferência Nacional- convocação. Ministério da Saúde. 1996.
Decreto n' 1. 727, de 4 de dezembro de 1995

5799

SENADO FEDERAL
-

-

Orçamento. Crédito Suplementar.
(52) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(70) Decreto de 19 de dezembro de 1995
(155) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6104
6121
6199

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Especial.
(91) Decreto de 22 de dezembro de 1995 .

6140

Orçamento Fiscal
Crédito Especial.
(88) Decreto de 22 de dezembro de 1995
CréditoSuplementar.
(46) Decreto de 14 de dezembro de 1995
(47) Decreto de.Id de dezembro de 1995
(106) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(146) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6138
6098
6099
6154
6191

SERVIÇO DE ASSIST~NClASOClAL (S.AS.) SÃO JOÃO DABOAVISTA
(SP)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995 .

6094

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS. RIO DE JANEIRO (RJ)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6055

SERVIÇO MILITAR
-

Convocação. 1997. Forças Armadas.
Decreto n' 1.729, de 6 de dezembro de 1995

CoI. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

5801

6389
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
-

Imóvel. Utilidade Pública
Manaus (AM).
(38) Decreto de 12 de dezembro de 1995
Planaltina (GO).
(37) Decreto de 12 de dezembro da 1995

6088
6086

SERVIDOR PúBIJCO
-

-

Cessão. Disposição. Estados de Rondônia, Roraima e Amapá.

Normas.
v.creto n' 1.737, de 7 de dezembro de 1995

5814

Diárias. Pagamento. Legislação - Alteração.
v.creto n' 1.736, de 7 de dezembro de 1995

5843

SOCIEDADE DE CULTURAARTISTICA DOCRATO. CRATO (CE)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(69) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6119

SOCIEDADE HOSPITALAR SÃOGABRIEL ARCANJO. CRUZEIRO DO
SUL<RS)
-

Utilidade Pública - Declaração.
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

SUOAM ver SUPERINTENDWCIADODESENVOLVIMENTO DAAMAZÓNIA

SUDENE ver SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE
SUFRAMA ver SUPERINTEND~NCIADAZONA FRANCA DEMANAUS
SUPERINTENDWCIA DAZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA)
- Conselho Administrativo. Procasso. VlBta.
(9) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6061

SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

(SUDAM)
-

Conselho Deliberativo. Procasso. VlBta.
(9) Decreto de 8 de dezembro de 1995

6061

SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

(SUDENE)
-

Conselho Deliberativo. Processo. VlBta.
(9) Decreto de 8 de dazembro de 1995

6061

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasOia, 187(12, t.2):6339-6395,dez. 1995.

6390
SUPERIOR TRIBUNAL DAJUSTIÇA
-

Orçamento. CréditoSuplementar.
(49) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6101

T
TELECOMUNICAÇÃO
-

Radiodifusão. Serviço - Concessão- Renovação
Rádio Atlântica de Santos Ltda. Santos (SP).
(35) Decreto de 12 de dezembro de 1995
Rádio Cultura de RibeirãoPreto Ltda. RibeirãoPreto (SP).
(45) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Rádio Fifom de ltabirs Ltda. ltabira (MG).
(44) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Rádio Ribeirão Preto Ltda. Ribeirão Preto (SP).
(43) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Rádio Tiradentes Ltda. Belo Horizonte (MG).
(57) Decreto de 18 de dezembro de 1995

-

6085
6097
6096
6095
6109

Radiodifusão. Serviço - Concessão - Transferência
Fundação Arquidiocesana de Cultura. Rádio Cultura de Sergipe.

Aracaju (SE).
(126) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Fundação Navegantes de Porto Lucena. Rádio Caibaté Ltda. Caibalé (RS).
,..........
(59) Decreto de 19 de dezembro de 1995 ,
TRANSFERl1:NClAA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICípIOS
- OrçamentoFiscal. Crédito Suplementar.
(21) Decreto de 11 de dezembro de 1995

-

Orçamento Fiscal. Orçamento daSeguridadeSocial.Crédito Suplementar.
(175) Decreto de 27 de dezembro de 1995

6173

6111

6072

6217

TRANSPORTEBIOCEÂJnCO
-

Informação. Comissão Interministerial.

Decreto n" 1.726, de 4 de dezembro de 1995
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

5797

6391
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃo
-

Orçamento.CréditoSuplementar.

-

Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

(156) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(162) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6200
6206

TRIBUTAÇÃOSIMPLlFICADA
-

Aplicação. Delegação de Competência. Ministro da Fazenda.
(170) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6213

u
UNIÃo FEDERAL
-

Orçamento.CréditoAdicional
Ministério do Planejamento e Orçamento.
(86) Decreto de 22 de dezembro de 1995

-

Ministério do Exército.
(118) Decreto de 22 de dezembro de 1995
-

6136

Orçamento.Crédito Especial

Orçamento.Crédito Suplementar
Câmara dos Deputados.
(27) Decreto de 11 de dezembro de 1995
Justiça do Distrito Federal e dos 'Ierritérioa.
(110) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6165

6077
6158

Justiça do Trabalho.
(24) Decreto de 11 de dezembro de 1995
(110) Decreto de 22 de dezembro de 1995

6075
5158

Justiça Eleitoral.
(65) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6116

Justiça Federal.
(65) Decreto de 19 de dezembro de 1995·.........................................

6116

Justiça Militar.
(49) Decreto de 14 de dezembro de 1995

6101

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339.6395, dez. 1995.

6392
Ministério da Cultura.

(33) Decrelo de 11 de dezembro de 1995
(160) Decrelo de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republicado no DO 29 de dezembro de 1995)
(161) Decrelo de 26 de dezembro de 1995

6083
6204
6304
6205

Ministério da Educação e do Desporto.

(4) Decrelo de 7 de dezembro de 1995
(93) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
(122) Decrelo de 22 de dezembro de 1995
(136) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
(160) Decrelo de 26 de dezembro de 1995 (publicado no DO de 27
de dezembro de 1995)
(Republieado no DO 29 de dezembro de 1995)
(161) Decrelo de 26 de dezembro de 1995
(205) Decrelo de 28 de dezembro de 1995

6056
6142
6169
6182
6204
6304
6205
6246

Ministério das Relações Exteriores.

(48) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
(54) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
Ministério doMeioAmbiente.dosRecursosHídricose da Amazônia
Legal.
(154) Decrelo de 26 de dezembro de 1995

6100
6106

6198

Ministério Público da União.

(29) Decrelo de 11 de dezembro de 1995

6079

Órgãos Diversos.

(214) Decrelo de 28 de dezembro de 1995

6256

Presidência da República.

(54) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
(71) Decrelo de 19 de dezembro de 1995

6104
6122

Senado Federal.

(52) Decrelo de 14 de dezembro de 1995
(70) Decrelo de 19 de dezembro de 1995
(155) Decrelo de 26 de dezembro de 1995

6104
6121
6199

Superior Tribunal da Justiça.

(49) Decrelo de 14 de dezembro de 1995

6101

Tribunal de Contas da União.

(156) Decrelo de 26 de dezembro de 1995 ...:...................................

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6200

6393
-

Orçamento. Poder Executivo. Orçamento Fiscal. Orçamento da

Seguridade Social. Exercício de 1995 . Legislação - Alteração.
Decreton Q 1.755, de 20 de dezembro de 1995 (publicado no DO de
21 de dezembro de 1995)
<Retificado noDO de 26 de dezembro de 1995)
-

5983
6307

Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adi-

cional.
(5) Decreto de 111 de novembro de 1995 (publicado no DO de 3 de
novembro de 1995 e retificado no DO de 29 de dezembro de

1995

6057

URUGUAI
-

-

Acordo de Complementação Econômica N! 2. Vigésimo Protocolo
Adicional- Execução. Brasil.
Decreton'l 1.725, de 4 de dezembro de 1995

5796

Acordo de Complementação Econômica Nl' 18. Décimo Segundo

Protocolo Adicional.Brasil, Argentina, Paraguai.
Decreto n' 1.730, de 6 de dezembro de 1995

5828

UTIUDADE PúBLICA
-

Declaração
AssociaçãoBeneficente de Reabilitação Evangélica.Rio de Janeiro
(0).

(42). Decreto de 13 de dezembro de 1995
Associação de Apoioao ProgramaComunidade Solidária. Brasília
(DF).
(171) Decreto de 26 de dezembro de 1995

6094

6214

Associação do Coração e Diagn6sticos Especiais - Acorde. Brasí-

lia (DF).
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995
Aesociação Hospital Belizário Miranda. Lajinha (MG).
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995
AssociaçãoNacional de Rádioe Televisão.Rio de Janeiro (RJ).
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6055
6055
6055

Associação São Luiz. São Bernardo do Campo (SP).

(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Pinheiros. Pinheiros

(SP).
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

Co!. Leis Rep, Fed. Braeil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6394
FundaçãoAssistencial da Criançae doAdolescente.São Luís(MA).
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995

6055

Instituto C & A de Desenvolvimento Social. Barueri (SP).

(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995
'..............................
Lar da Criança Padre Cícero. Taguatinga (DF).
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995
Mitra da Diocese de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo(RS).
(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995
Obra Missionária Mensagem da Paz. 'Ieixeira Soares (PR).
(69) Decreto de 19 de dezembro de 1995
Pró-Visão - Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente
vísual, Campinas (SP).
(69) Decreto de 19 de dezembro de 1995

6055
6055
6055
6120

6120

Serviço de Assistência Social (SAS). São João da Boa VISta (SP).

(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

Serviço de Obras Sociais. Rio de Janeiro (0),

(3) Decreto de 5 de dezembro de 1995
Sociedade de Cultura Artística do Crato. Crato (CE).
(69) Decreto de 19 de dezembro de 1995
Sociedade Hospitalar São GabrielArcanjo. Cruzeirodo Sul (RS),
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995
Vila Vicentina de Palmital. Palmital (SP).
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995
-

6055
6120
6094
6094

Restabelecimento

Associação Cristã do Lago Norte. Brasilia (DF).
Associação de Amigos do Deficiente Visual. Brasilia (DF),
Associação dos Amigos do TeatroMunicipal do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro (RJ).
Associação dos Ex-Combatentesdo Brasil. Brasília (DF).
Fundação Educacional Severino Sombra.Vassouras (RJ).
(41) Decreto de 13 de dezembro de 1995
,.......................

6093

v
VElcULOS
- Imposto de Importação. Alíquota - Redução.
Decreto nf! 1.761, de 26 de dezembro de 1995

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.

6036

6395
VELHO ver IDOSO
VILA VlCENTINA DE PALMITAL. PALMITAL (SP)

-

Utilidade Pública - Declaração.
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995

6094

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.2):6339-6395, dez. 1995.
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